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obsessió
Definició: idea, desig o imatge que apareix de 
manera reiterada i persistent i que el subjecte no 
pot allunyar voluntàriament de la consciència. 
Té un caràcter compulsiu i adquireix una condi-
ció penosa i angoixant.

(Diccionari María Moliner)

L’obsessió és un pensament, una imatge o un im-
puls incontrolable i persistent que envaeix la nostra 
ment per la força; ens assetja, ens angoixa, ens aïlla 
i ens paralitza.

En un intent d’alleujar la intensa ansietat que cau-
sen aquestes idees intruses, els afectats sovint re-
corren a actes, tan improductius com irresistibles, o 
rituals compulsius —per exemple, repetir paraules 
o números, resar desconsoladament, rentar-se les 
mans sense parar, comprovar una vegada i una altra 
si les portes estan tancades o ordenar meticulosa-
ment durant hores les coses que els envolten.

Les obsessions i els comportaments repetitius que 
adopten els qui les pateixen per calmar l’ansietat, 
absorbeixen la seva atenció, pertorben l’equilibri 
emocional, interfereixen en les seves ocupacions i 
relacions, consumeixen la seva energia vital i, a la llar-
ga, soscaven el seu benestar físic, psicològic i social.

En medicina i psicologia clínica, l’obsessió crònica 
que causa intensa angoixa i altera seriosament les 
activitats diàries de la persona es cataloga com tras-
torn d’ansietat obsessivocompulsiu. Actualment es 
desconeix la causa exacta d’aquest trastorn. La te-
oria més acceptada considera que és conseqüència 
d’una barreja de l’equipatge genètic, la personalitat, 
el medi social i els efectes d’experiències traumà-
tiques. Els tractaments més efectius solen incloure 
una combinació de psicoteràpia i medicaments.

Dr. Luis Rojas Marcos 
Professor de Psiquiatria a la New York University 

Nova York, 16 de desembre de 2019
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Q uan estàvem preparant la temporada 
2020/21, amb tota la il·lusió i certesa de co-
mençar una nova etapa artística per al Tea-
tre, poc ens imaginàvem que hauríem de 

suspendre l’activitat. La pandèmia de la COVID-19 ha 
trastocat els plans de tota la indústria cultural, també 
del Gran Teatre del Liceu, però gràcies al talent i l’esforç 
dels nostres professionals avui podem presentar una 
programació per a la propera temporada que entenem 
que és una sòlida combinació de creativitat, qualitat i 
seguretat, uns valors que hem volgut fer prevaldre en 
tot moment. Restem dempeus presentant aquest nou 
projecte 2020/21 per tornar a fer història, ja que, a punt 
d’arribar als 175 anys de vida, el Liceu ha guarit, sempre 
amb il·lusió i convenciment, les seves ferides, per tal de 
retrobar-se amb els que estimem l’art i la música. 

Des del moment del tancament, hem treballat pensant 
en tot el que havia d’aportar aquesta temporada a cada 
espectador: identificació, diversitat, orgull, informació, 
devoció, il·lusió, curiositat, sorpresa… Esperem i desit-
gem que totes aquestes emocions les pugueu experi-
mentar des del primer dia que torneu al vostre Teatre. 
Tot l’equip del Liceu l’espera nostàlgic, enyorat, però 
també esperonat pel repte de “continuar des d’allà on 
ho havíem deixat”. Volem retrobar-nos ben aviat amb 
vosaltres i esperem també que ajudeu el Liceu a seguir 
dempeus. Ningú sap quant durarà aquesta crisi, però el 
que sí que sabem és que sense vosaltres l’emoció es perd 
i tot allò que som es dilueix. 

Abonats/des, col·laboradors/es, mecenes, administraci-
ons públiques i totes aquelles persones que fan possible 
que el Liceu pugui mirar al futur, gràcies. Vam demanar 
confiança i ens l’heu donat. Avui, el Liceu segueix cami-
nant gràcies a la generositat i a la perseverança de totes 
les persones que ens estimem el teatre, l’òpera i la cul-
tura. I només així hem pogut construir aquest nou de-
sig, aquesta nova temporada, que, tot i que no és 100 % 
l’original, reforça l’essència del Liceu: grans òperes, les 
millors veus, dansa, concerts, recitals, presència del Cor 

Salvador Alemany
President de la Fundació 
del Gran Teatre del Liceu

CREATIVITAT, QUALITAT  
I SEGURETAT

i de l’Orquestra, projectes per a joves —LiceuVermut i 
LiceuUnder35—, un espai social i educatiu, el Petit Li-
ceu, etc. 

Al llarg de tota la temporada, disposarem de grans mo-
ments per generar espais d’il·lusió i cultura en el camí 
cap als 175 anys d’història. Hem fet una aposta clara i 
conscient per una programació que s’eixampla i deixa 
pas a altres arts, sempre sota el marc de l’excel·lència 
artística i l’òpera com a raó de ser. 

Pel que fa a l’equipament, també vull expressar la nostra 
voluntat d’actualitzar i potenciar les capacitats del ma-
teix Teatre. Una determinació que vam iniciar amb la 
rehabilitació de la façana, amb la seva nova il·luminació i 
amb l’obertura dels vitralls wagnerians, que avui tothom 
pot gaudir des del carrer Sant Pau. 

En aquesta nova etapa apostarem per un Teatre més 
obert que potenciï l’ús d’espais alternatius i permeti més 
diversitat de formats: concerts al Foyer i al Saló dels Mi-
ralls, monòlegs operístics en diversos emplaçaments del 
Teatre, etc. Un Teatre que heu de sentir a la vostra total 
disposició, perquè sou vosaltres els qui l’heu de gaudir i 
els qui l’heu de fer vibrar cada nit d’espectacle. 

Ara que es comença a esvair la tempesta, aquesta nova 
programació és una declaració d’intencions, és un repte 
per tornar a la normalitat cultural. El Teatre treballarà per 
poder ser fidel a aquest gran desig que és la tempora-
da 2020/21, que compartim i dediquem a totes aquelles 
persones i les seves famílies afectades per la COVID-19. 

Benvinguts/des a la nova temporada 2020/21.



PRESENTACIÓ  | 15TEMPORADA 2020-2021 | 14

El Gran Teatre del Liceu somriu en veure com, 
a poc a poc, l’activitat es torna a apoderar de 
la Rambla després de tants mesos silenciada. I, 
després d’aquests mesos de calma, de nou, tor-

na a despertar-se solemne, feliç i assossegat davant el 
lloc que el va veure néixer, la Rambla de Barcelona. Des 
d’aquest lloc privilegiat, fa 173 anys que el Teatre observa 
el caràcter i l’esperit de la ciutat. La Barcelona que mira 
el mar i mira terra endins; la canalla i la que fa olor de 
flors; la reivindicativa i la que aviat tornarà a fer soroll 
de rodes de maletes; la que és atacada i resilient; la d’en 
Segarra i la d’en Lorca; la que s’atura i la que desperta; 
la innovadora i la popular; la solidària i la que només es 
mira el melic; la cultural i la festiva: la de tothom. 

I al bell mig de la Rambla, el Liceu treu la brúixola decidit 
a caminar cap als seus 175 anys d’història i sobretot a 
celebrar-los amb el públic, perquè, sense públic, qui vol 
fer anys? I és que el Teatre vol explicar-se i gravitar cap 
al que una societat del 2020 exigeix a un equipament 
cultural del 2020, i tot plegat  sense renunciar a l’ADN 
que l’ha fet únic a Europa al llarg de les últimes dècades. 
I això vol dir que la direcció artística amb Victor Garcia de 
Gomar al capdavant, treballa perquè la temporada que 
presentem i les que vindran disposin de les millors veus 
de la lírica, es posi l’accent a un discurs contemporani 
–en estètiques, dramatúrgies i pensament–, també en el 
patrimoni cultural passat, present i futur, i es coprodueixi 
amb grans teatres d’Europa. Una institució cultural com 
el Liceu no pot ser aliena al batec de la societat que l’en-
volta i, per aquesta raó, aquest teatre vol proveir d’esperit 
crític els seus espectadors a través de la seva programa-
ció. Per fer-ho, el Liceu fa una revisió del que és: un teatre 
d’òpera i dansa, sí, però també un centre cultural. És hora 
d’explorar la resta de les arts, les plàstiques, la ciència, la 
tecnologia, l’escultura, l’arquitectura o la paraula.  

Aquest camí cap als 175 anys d’història només el podem 
fer de la mà dels qui esperoneu la institució: espectadors 
i espectadores i abonats i abonades. Les temporades que 
us presentem són cartes de compromís amb els qui es-
timeu l’òpera. A través de les opinions que ens aporteu 

de manera amigable i amb esperit constrictiu, ens per-
meteu evolucionar cap a un teatre millor, cap  “El Liceu 
per a tothom”.  

El “Liceu per a tothom”, però, també aglutina l’aposta 
decidida per un programa educatiu i una programació 
familiar: LiceuAprèn, on les famílies, els nens i les nenes 
gaudeixin dels espectacles amb les eines pedagògiques 
necessàries per convertir el Liceu en una experiència ple-
na. Així mateix, estructurem el programa LiceuApropa, 
que treballa amb equitat i excel·lència per l’accessibilitat 
al Teatre, per millorar la qualitat de vida de les persones 
a través de la música i per obrir la finestra a la inclusió.  

A ningú no se li escapa que el que presentem és un 
programa carregat d’il·lusió, però desenvolupat en cir-
cumstàncies excepcionals; perquè aquesta temporada 
2020/21 és excepcional. Un projecte que s’impulsa des 
de l’entorn més proper per transcendir globalment. Per 
fer-ho, tenim la sort de tenir un equip de persones, amb 
el president Salvador Alemany al capdavant, que creuen 
en allò que fan i on ho fan. Un Cor i Orquestra —ànima 
del Liceu— que, de la mà del director musical Josep Pons 
i la directora de cor Conxita Garcia, ens fan gaudir musi-
calment de la temporada. Un equip tècnic que fa realitat 
tot el que s’imagina, i un equip administratiu que per-
met tirar endavant la programació que teniu a les mans. 

Finalment, no voldria deixar de destacar la funció del Li-
ceu com a part de l’ecosistema del fet cultural. Avui, més 
que mai, és fonamental que eduquem sota les premis-
ses del desenvolupament de l’esperit crític, la creativitat 
i la innovació. Sota el meu punt de vista, són avantatges 
competitius fonamentals per sobreviure amb èxit a la 
societat complexa en què vivim. És per aquesta raó que 
més que mai, i en nom de tot l’equip, vull agrair a les ad-
ministracions públiques, però també als mecenes, patro-
cinadors, protectors, col·laboradors i benefactors, el seu 
compromís amb la institució. Creure en un Liceu fort és 
creure en una societat forta. Des d’aquesta creença més 
sincera, desitjo que gaudiu d’aquesta temporada.

Valentí Oviedo
Director general  
del Gran Teatre del Liceu

EL LICEU ES TORNA A OMPLIR 
D’ÒPERA I D’EMOCIONS 
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El teatre és el lloc on podem mostrar moltes ma-
neres de viure i l’espai on fer reviure històries 
d’il·lusió i també de decepció. La temporada del 
Liceu és, doncs, una acadèmia de les emocions i 

les passions humanes, on l’òpera és la nostra raó de ser i 
un pretext per somniar. 

Segons Eugenio Trias, la passió és aquell excés nuclear que 
compromet el subjecte, el defineix i alhora l’aliena i el fun-
da. És, doncs, l’essència i allò que dona identitat al mateix 
subjecte, però alhora por de representar la seva perdició. 
Enguany volem despertar la imprudència d’una curiositat 
tot replantejant el que passa en la caixa escènica. Volem 
ser un espai que medita sobre la utilitat del que fa i que 
edita el seus propis límits. 

Amb la vocació de ser un centre de les arts complex i un 
ric ecosistema cultural, hem configurat una temporada al 
voltant d’un concepte: l’obsessió. Així, òperes, ballets, mú-
sica simfònica i activitats paral·leles seran una invitació a 
aprofundir i reflexionar sobre la condició humana i les se-
ves preocupacions recurrents; una finestra connectada a 
les passions, al plaer d’observar altres maneres d’existir i a 
cercar un mirall sobre el qual projectar qui som en realitat. 

Tenint en compte els contextos culturals, cercarem res-
postes mitjançant una temporada de títols, residències, 
exposicions, programes temàtics i publicacions que ens 
posaran en el camí d’una reflexió artística i social. Així, els 
artistes convidats desenvoluparan una pràctica centrada 
en les seves idees dins el marc de societats contempo-
rànies, la producció de les relacions i l’intercanvi de co-
neixements. La singularitat dels artistes i els pensadors 
convidats ens recorda que la major part de la humanitat 
va quedar exclosa de la formulació universal de l’ésser 
humà, promoguda per la filosofia europea al segle XVIII. 
Les transformacions tecnològica, industrial i ecològica, 
vinculades als avenços del capital, avui són inseparables 
de la uniformització i el deteriorament de l’horitzó de la 
humanitat. Aquesta modernització que es presenta com a 
inevitable, fins i tot com a valor absolut, avui es qüestiona 
en favor de protegir la diferència, explorar la personalitat 
i repensar l’humà. 

Així, el Liceu fa una crida a fer una promenade en l’obses-
sió condensant un nombre de referències i mites antics 
que ens ajudaran a posar llum en algunes figures del 
món real, però també en personatges del nostre petit 
teatre del món: amb ressonàncies de l’obsessió en un 
Don Giovanni seductor i narcisista; un Alfredo com a es-
tereotip de l’amant ardent; un Hoffmann que, en lloc de 
triomfar en l’amor, només acumula històries doloroses; 
un Iago que personifica la maldat i té com a objectiu 
destruir un gelós Otello; un Tannhäuser que persegueix 
la redempció; una parella com Mimì i Rodolfo, que cer-
quen tornar a un passat més feliç; un Professor Higgins 
maquinant per convertir Eliza en una dama de l’alta aris-
tocràcia; una Lucia que és una flor trastornada persis-
tent en l’impuls d’estar amb el seu estimat, o l’ocupació 
anual d’un Winterreise de Schubert a partir de la mirada 
d’un artista plàstic. 

Tot subratllant la confluència de disciplines, aquesta 
temporada també volem recuperar l’impuls amb què va 
néixer l’òpera com a gènere a la Florència de finals del 
segle xvi; una espurna originada amb Monteverdi i els 
seus contemporanis que mai més deixaria el món igual 
que era. Serà, doncs, a partir de la cerca d’un projecte 
sòlid, innovador, que integri diferents realitats i amb una 
dosi d’Humanitats que ens preguntarem quin paper té 
l’art en la societat, l’òpera a l’actualitat i l’art dins el ma-
teix escenari. Amb el convenciment que l’art pot trans-
formar les persones i ajudar a superar traumes (com el 
confinament), l’òpera té una oportunitat perquè parla 
dels temes del món d’avui. Aquest treball farà de l’òpera 
un art que dona sentit al món. 

La bellesa està en la manca del control absolut en la cre-
ació; i precisament l’absència del domini fa única cada 
nit. En un món binari i cartesià, l’art és l’únic que pot 
donar respostes als enigmes de la humanitat i la societat. 
La persecució de la nuesa de la veu en aquell moment 
sublim i irrepetible, que només reviurà en la nostra me-
mòria, serà la nostra obsessió. I què és l’òpera, sinó un 
vademècum de siluetes en una desfilada d’emocions 
sense fi? 

Víctor Garcia de Gomar
Director artístic  
del Gran Teatre del Liceu

REPENSAR 
L’HUMÀ
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T Si tota presentació d’una nova temporada es-
devé una il·lusió renovada i alhora una il.lusió 
compartida amb tots vosaltres, imagineu ara, 
després d'aquest llarg confinament! Durant 

un llarg procés d’elaboració, silent i meditat, cada nova 
programació és quelcom semblant a un secret gelosa-
ment guardat: sobretot, no ho digueu a ningú, mantin-
guem-ho en secret fins al dia de la presentació. 

Els camins i viaranys per on transiten les idees que aca-
ben omplint una programació artística són múltiples i 
diversos, com diverses són també les mirades que van 
des del plaer per conèixer fins al gust per reconèixer. 

En un teatre d’òpera, la responsabilitat d’equilibrar aques-
ta diversitat de mirades, de la més tradicional a la més 
agosarada, recau en la direcció artística, ara capitanejada 
per Víctor García de Gomar, i en la direcció musical recau 
la responsabilitat d’estar atent a tot allò que pugui ajudar 
a millorar la qualitat dels cossos musicals estables del 
teatre, ja sigui amb la incorporació de noves places o bé 
dissenyant activitats específiques per a aquesta millora. 
Per tant, la meva mirada va sempre en aquesta direcció; 
així doncs, els títols d’una nova temporada me’ls miro 
—a part de per l’atractiu artístic— també segons el repte 
que representen per a nosaltres, veient com ens poden 
ajudar a incrementar la millora artística. 

I des d’aquesta òptica, la temporada que ara us presen-
tem la veig com un gran mosaic, molt excitant per la 
gran varietat d’estils que conté, cada títol representa una 
escola i un estil diferents. La manera de tocar o de can-
tar, la densitat del so, el pes o la lleugeresa, l’articulació, 
la línia de cant, etc. han de ser diferents també en cada 
cas, per tant, caldrà cercar el so i l’estil adequats per a 
cada títol. 

 

També forma part de la direcció musical el disseny de 
l’activitat específica per tal que els diversos grups esti-
guin ben engreixinats. Cal planificar activitats comple-
mentàries a l’exercici de l’òpera, que ajudin a cohesionar 
i mantenir en perfecte estat de forma els nostres grups. 
És per això que al teatre considerem no tan sols neces-
sària sinó indispensable una bona activitat en música 
simfònica i en música de cambra, i us proposem, per a 
aquesta temporada, quatre programes simfònics, dels 
quals tres seran al Teatre i un farà una gira per diversos 
auditoris catalans, i un reguitzell de concerts de música 
de cambra: dos d’ells, en format de conjunt de cambra, 
tindran lloc al teatre, i la resta, amb petits grups, tindran 
lloc al Museu Nacional d’Art de Catalunya. 

Comptarem amb la presència de quatre directors convi-
dats: Mark Minkowski i David Afkham en dos dels pro-
grames simfònics, i Florian Donderer i Matthias Höfs en 
els concerts dels conjunts de cambra. I, de nou, un gran 
mosaic d’estils i d’èpoques, que van des del classicisme, 
a les mans de Mozart i Haydn, fins a la música russa, amb 
Txaikovski o els tres grans ballets de Stravinski en un ma-
teix programa, passant per Manuel de Falla o la música 
dels catalans Robert Gerhard o Joan Guinjoan. 

Josep Pons
Director musical  
del Gran Teatre del Liceu

JA EN TENÍEM  
GANES! 



L’Orquestra Simfònica 
del Gran Teatre del Liceu 
amb el seu director titular, 
Josep Pons.



El Cor del Gran Teatre del 
Liceu amb la seva directora 
titular, Conxita Garcia.



Lady Macbeth 
de Mtsensk  
de Xostakóvitx

Ausrine Stundyte

Director d’escena Àlex Ollé
Director musical Josep Pons
Producció Gran Teatre del Liceu
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ARTISTA RESIDENT, ÀLEX OLLÉ
Una producció per temporada durant 4 anys

Norma  
de Bellini

Marina Rebeka, Sonya Yoncheva,  
Varduhi Abrahamyan i Teresa Iervollino 

Director d’escena Àlex Ollé
Director musical Domingo Hindoyan
Producció Royal Opera House Covent Garden

NOVA  
PRODUCCIÓ

ARTISTES REFERENTS
Grans noms del panorama internacional 
a l'escenari del Teatre

La flauta 
màgica 
de Mozart

Javier Camarena i Nuria Rial

Director d’escena Simon McBurney
Director musical  Gustavo Dudamel
Producció Dutch Oper Amsterdam

LOCALS I UNIVERSALS
Carlus Padrissa | Josep Pons | Calixto Bieto  
| Lita Cabellut | Jordi Savall

Karl V 
de Krenek

Escenògrafa, figurinista i videocreadora Lita Cabellut
Director d’escena Carlus Padrissa
Director musical Josep Pons
Producció Bayerische Staatsoper Munich

CENTRE DE LES ARTS: INTEGRACIÓ  
D'ALTRES MIRADES
Una experiència amplificada amb l'ajut d'altres disciplines

Wozzeck 
de Berg

Matthias Goerne i Elena Zhidkova 

Director d’escena William Kentridge
Director musical Josep Pons
Producció Festival de Salzburg 

EL LICEU
QUE VE
TEMPORADES
21/22 · 22/23
L'objectiu del Gran Teatre de Liceu no és només 
entretenir, participar del joc i gaudir, sinó proposar 
una programació i un conjunt d'activitats com-
plementàries que en el seu conjunt siguin 
una invitació a pensar i créixer. En definitiva, el 
Liceu serà un centre de les arts on el subjecte 
principal serà l'òpera, però en el qual també 
confluiran altres disciplines, com les arts visuals, 
l'antropologia, la filosofia, la poesia, la ciència, la 
tecnologia... D’alguna manera, en una societat 
líquida i plena de factors canviants, el Liceu serà 
una fàbrica d’infinites preguntes on l'interrogant 
serà el símbol permanent. L'òpera vista com un 
manual per a la vida i, el Liceu, una acadèmia de 
les emocions i les passions humanes.
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C om a creador, resulta de vegades estrany situ-
ar-te en un punt més enllà de la teva parcel·la 
de pensament creatiu per intentar imagi-
nar-te un horitzó més extens. Aquesta mira-

da més àmplia és precisament el que ara em permetrà 
la vinculació amb el Gran Teatre del Liceu, tant com a 
artista resident en les properes quatre temporades com 
per la meva integració en el Consell Artístic, al costat de 
Víctor Garcia de Gomar, Josep Pons i Valentí Oviedo. Va 
ser l’entusiasme contagiós de tots ells i el fet de compar-
tir un mateix criteri a l’hora d’entendre l’òpera allò que 
va dissipar tots els meus dubtes. Això i potser també que 
el Liceu és el teatre d’òpera de la meva ciutat.

Formar part del nou equip ha fet, però, que em faci algu-
nes preguntes. La primera: com hauria de ser un teatre 
d’òpera avui? Penso que, a diferència de les arts plàsti-
ques, compartimentades segons una especialització mu-
seística específica, a l’òpera totes les arts s’integren en 
un sol espai. La convivència, en una mateixa temporada, 
d’estils i concepcions artístiques molt diferents no hau-
ria d’obviar el fet que un teatre d’òpera ha de poder i ha 
de voler marcar un segell propi. I, tal com ho veig, l’accent 
cal posar-lo en el risc i en l’actualitat.

La segona: com es pot incentivar el públic a caminar 
cap al futur? Em consta que el Gran Teatre del Liceu fa 
anys que va començar aquest camí, però crec que cal 
impulsar objectius encara més ambiciosos. Cal educar 
els nens, provocar l’interès dels joves, fer present a les 
butaques del Liceu el públic situat entre els vint i els 
trenta anys, i cal ampliar els gustos del públic adult. Cal 
no oblidar que en els últims vint anys s’ha innovat més 
en òpera que en teatre —potser per raons econòmiques 
i infraestructurals—, però el resultat, amb la incorpora-
ció de creadors que venen del cinema, el videoart, les 
arts plàstiques... és estèticament aclaparador. Cal seguir 
en l’estela de l’espectacle total, tal com l’entenia Wagner, 
però amb els mitjans actuals.

(Barcelona, 1960) és un dels directors 
artístics de La Fura dels Baus (1979),  
amb qui va crear espectacles com Accions, 
Suz/O/Suz o Tier Mon. El 1992 realitza,  
amb Carlus Padrissa, Mediterrani, mar 
olímpic, per a la cerimònia d’inauguració  
dels Jocs Olímpics de Barcelona 1992. 
Després, la seva producció es diversifica. 
En teatre destaquen F@ust 3.0, XXX, 
Metamorfosis o, més recentment, Histoire 
du Soldat. En cinema, Faust 5.0. En òpera 
consolida la seva trajectòria (primer amb 
C. Padrissa) amb títols com, entre d’altres, 
L'Atlàntida, La Damnation de Faust, DQ. Don 
Quijote a Barcelona, Die Zauberflöte o 
Mahagonny. En solitari destaquen, entre 
d’altres, Le Grand Macabre, Quartet, Faust, 
Pélleas et Mélisande o Jeanne d'Arc au 
Bûcher. El 2019 va dirigir Frankenstein, 
Turandot i Manon Lescaut.

L’ARTISTA RESIDENT   | 27

L’ARTISTA 
RESIDENT 
ÀLEX OLLÉ

La tercera: una òpera té capacitat per parlar-nos del nos-
tre present? Cada òpera va ser moderna en la seva èpo-
ca. Però no podem oblidar que el temps passa i el que 
va ser modern esdevé clàssic. És difícil canviar el context 
de certes òperes (i també et trobes, de vegades, amb un 
públic molt reticent), però ens cal una òpera que parli a 
la sensibilitat actual i provoqui una reflexió sobre el que 
passa avui.

L’última: què hi puc aportar, jo? La meva és, d’entrada, 
una mirada des del punt de vista de la creació. Soc di-
rector d’escena i és la tasca que desenvoluparé com a 
artista resident. Al Consell, d’altra banda, li aporto una 
mirada externa. Em passo mitja vida viatjant, he treba-
llat en nombrosos teatres d'òpera de tot el món, tinc 
l’oportunitat de veure moltes grans produccions i he de 
dialogar amb els directors artístics de tots els teatres en 
els quals treballo. I, finalment, aporto el meu bagatge, 
que són quaranta anys de professió: vaig començar als 
vuitanta amb La Fura dels Baus, als noranta vaig parti-
cipar en la inauguració dels Jocs Olímpics de Barcelona, 
vaig fer macroespectacles, vaig fer teatre de text, vaig 
codirigir una pel·lícula, vaig introduir-me a l’òpera amb 
el Carlus Padrissa, i ja fa 25 anys que em dedico en cos i 
ànima a l’òpera.

Per tot plegat, espero que el passat —el de tots— ser-
veixi per projectar-nos el més lluny possible cap al futur.

Àlex Ollé
Artista resident 
del Gran Teatre del Liceu

MIRAR 
CAP AL FUTUR
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LES VEUS DE 
L’OBSESSIÓ 
TEMPORADA 20/21: 
LA RAÓ DE SER

Sovint l’acte creatiu esdevé un camí terapèutic i 
rehabilitador per canalitzar les obsessions dels ar-
tistes. En la recerca d’un equilibri personal o en la 
sublimació de determinats traumes o instints vi-
tals, l’art, en qualsevol de les seves manifestacions, 
hi té un paper determinant.

L’artista, mitjançant un exorcisme, es converteix 
en un demiürg que interpel·la la societat amb 
una obra que és reparadora per a ell mateix i cu-
rativa per a la comunitat.

Partint d’aquest concepte, el Liceu convida el seu 
públic a un viatge que revela sense pudor el mapa 
íntim d’aquest procés mental que pivota entre les 
cicatrius de la vida, les maquinacions impulsives i 
l’exaltació de les emocions més recòndites.

En definitiva, autoreferencial, arqueologia de la 
redempció, narrativa de la reparació i cartografia 
de l’obsessió.

Què hi ha d'obsessiu en la creació?

Depèn de la definició del concepte d’«obsessió». No hi 
ha dubte que una ment creadora necessita aquesta força, 
aquesta obsessió. En l’artista tot comença amb una cosa 
mental: una inspiració. Per transformar aquesta idea en 
una obra d’art tangible necessitarà una intensitat, una 
energia que és la que provoca el pensament obsessiu.

Aquesta energia o passió porta la persona creativa a em-
prar la seva intensitat i creativitat. No oblidem que l’ar-
tista sol ser un perfeccionista («em falta aquesta nota», 
«no trobo aquesta paraula…»). La força d’una passió que 
és constructiva.

En el món de la psiquiatria parlem d’«obsessió» per des-
criure els pensaments simplement repetitius que no te-
nen aquest matís constructiu.

En relació amb l’artista: com aquest aconsegueix  
crear un llenguatge propi?, sorgeix d’aquesta obsessió?

D’alguna manera és com la parla per a una persona. Des 
que tenim la idea fins que la representem, aquesta trans-
formació requereix passar per la teva manera de ser i la 
teva personalitat. El caràcter t’ajuda a matisar la idea i a 

ENTREVISTA

DR. LUIS ROJAS  
MARCOS
Psiquiatre

Nascut a Sevilla, el doctor Luis Rojas 
Marcos és un eminent psiquiatre, investigador 
i divulgador. Instal·lat a Nova York des de 
fa dècades, ha estat el responsable màxim 
dels Serveis de Salut Mental de la ciutat i 
el president del Sistema d’Hospitals Públics 
coincidint amb l’assistència crítica a les 
víctimes directes i indirectes dels atemptats  
a les Torres Bessones de l’11 de setembre 
de 2001.

Hem volgut convidar el doctor Rojas 
Marcos com una de les veus que ens ajudin 
a disseccionar l’obsessió des d’un punt de 
vista clínic, per acabar portant-lo al món  
de l’art.
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Dr. Luis Rojas Marcos, psiquiatre

Chiharu Shiota, artista visual

Louise Bourgeois, artista, escultora i gravadora

Joan Margarit, poeta

Laia Abril, artista i fotògrafa

Nuccio Ordine, professor i filòsof

Infinity Lines, 2017
Installation: wooden chairs, red wool
SCAD Museum of Art, Savannah, GA, USA
Photo by Savannah College of Art and Design
© VEGAP, Madrid, 2020 and the artist
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Chiharu, tries tu la forma d’art o bé la forma tria  
per tu?

La connexió forma part de la nostra existència, no po-
dem existir sense sentir-nos connectats amb algú o algu-
na cosa. Per això vaig deixar de dibuixar i pintar, perquè 
no estava còmoda amb aquesta forma d’art. La pintura 
com a forma d’art té una història extraordinària, però 
tenia la sensació que no era el meu material propi; no 
pertany a la meva personalitat. Volia trobar el sentit de 
l’art i sabia que si continuava pintant només crearia art 
per art.

Alguns somnis o obsessions han inspirat el teu art?

La paràbola taoista El somni de les papallones, que 
qüestiona la realitat, també ha estat una inspiració i 
una constant per a alguna de les meves obres, com ara 
During sleep. La història tracta d’un home que somia 
ser una papallona, però quan es desperta no està segur 
si és un home que va somiar en una papallona o una 
papallona que somia ser un home. Ja no coneix el seu 
sentit de la vida real. Crec que dormir i somiar és un 
fonament important per al nostre sentit de la realitat 
i de l’existència.

L’ús dels fils a les instal·lacions artístiques també es 
va inspirar en un somni?

Els fils em permeten explorar l’espai, acumular capes 
per crear una superfície com el cel nocturn que s’expan-
deix gradualment a l’univers. Vaig començar a utilitzar 
fil blanc, per exemple, perquè volia experimentar alguna 
cosa nova. Volia crear alguna cosa desconeguda. Va ser 
per a un projecte al principi del 2017 i, com que no havia 
treballat mai abans amb fil blanc, em va semblar estrany, 
però ara forma part del meu art.

Georg Baselitz diu que tot l’art bo prové de la misè-
ria, mai de res positiu.

Faig que el meu art no sigui una mena de teràpia per a 
l’ansietat interna, ja que en el meu cas la por és neces-
sària per fer art. Creo per emoció. Tothom té un univers 

ENTREVISTA

CHIHARU 
SHIOTA
Artista visual

Memòria i nostàlgia, llum i color, bellesa i 
pèrdua. Gràcies a les seves instal·lacions, 
l’artista japonesa Chiharu Shiota entrellaça 
tots aquests elements imbuint tant el lloc de 
les obres com els objectes suspesos amb 
una potència fosca i onírica. Hereva d’Ana 
Mendieta i de tota una generació d’artistes 
feministes de principis dels anys setanta, 
Shiota treballa amb el seu cos com a espai 
d’intervenció fent performances que tracten 
amb obsessió sobre la vinculació a la terra i 
el passat.

Coneguda per les seves instal·lacions amb 
la llana com a material principal, els seus 
tramats generen una barreja entre atracció 
onírica i fascinació hipnòtica. La presència i 
absència del propi cos de l’artista és el fil 
conductor de la seva obra i es converteix 
en allò amb què fa entendre la seva 
confrontació amb la problemàtica de definir 
el treball artístic; l’objecte artístic i el 
públic, l’interior i l’exterior.

En la seva filosofia de treball, l’autèntica 
obra artística només es crea quan les 
expectatives de formes artístiques 
d’expressió conegudes són abandonades 
a favor d’una percepció de les coses que 
s’obre camí sense atribucions de significat.

Els fils em permeten explorar 
l’espai, acumular capes per 
crear una superfície com el 
cel nocturn que s’expandeix 

gradualment a l’univers.
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posar-la en la teva obra tangible. L’estat d’ànim i aquesta 
personalitat es reflectiran en el resultat final.

D’altra banda, aquesta passió que comença en l’artista, 
sovint està estimulada per un fet: enamorament, situació 
tràgica, pèrdua, trauma…, una circumstància que encén 
el pensament apassionat.

Estan ben descrites les obsessions en els personat-
ges de ficció, en l’òpera?

En general, per la meva professió, el meu món està en la 
no-ficció, però no hi ha dubte que, per exemple, la lectu-
ra de Moby Dick de Herman Melville ha influït molt en 
mi. Quina manera més extraordinària d’expressar l’ob-
sessió a través del personatge del capità Ahab del vaixell 
balener Pequod! El cinema també ha recollit molt bé ide-
es obsessives, com és el cas del desenvolupament d’al-
guns personatges de Titanic de James Cameron o Joker 
de Todd Phillips.

Sens dubte, el cinema, el teatre i l’òpera m’arriben d’una 
manera tan forta que poden transformar el meu estat 
d’ànim.

Com pot ajudar la música o l’art en els tractaments?

La neurosi obsessivocompulsiva és un grau més dins de 
la patologia. Per definició, la persona obsessiva que té 
una neurosi, i que en el fons no vol pensar el que pensa, 
no té control i amb accions repetitives acaba interferint 
en el seu dia a dia i en la seva capacitat de relacionar-se. 
Recordo el cas d’un home d’uns seixanta anys que en 
sortir de casa no podia evitar escriure les matrícules dels 
cotxes que passaven, o un altre executiu que abans de 
marxar de viatge necessitava comprovar cent vegades 
que tenia la maleta tancada. Sense aquests actes tenien 
un atac d’ansietat. Quan el subjecte comprèn que no vol 
fer-ho més, podem considerar que ja té la consciència de 
malaltia i llavors cal identificar una altra activitat que ho 
compensi. Per a aquests casos, i a manera de prevenció, 
recomano escoltar deu minuts de música, llegir un ma-
teix poema diverses vegades, pregar a Déu… Són accions 
que trenquen la compulsivitat. D’alguna manera resulten 
salvavides necessaris per eliminar les obsessions que in-
terfereixen en la seva felicitat.

Com responen les persones davant el trauma? El ca-
nalitzen a través de l’art? L’art ajuda en la curació?

Vaig viure molt de prop les conseqüències devastadores 
dels atacs terroristes a les Torres Bessones. Allò va ser 
molt impressionant, un trauma general que només po-
dríem haver imaginat en un malson horrible. El matí que 
va passar, juntament amb la gent que havia perdut és-
sers estimats, hi havia la part simbòlica i visual. Tothom 
es va sentir vulnerable davant la desaparició de l’element 
emblemàtic. La incertesa va ocupar la ment de milers de 
persones. Recordo que en aquell moment hi havia gent 
que necessitava explicar-se a través de l’art. Nens de vuit 
o nou anys que no representaven el que havien vist en 
viu o per televisió, sinó coses oposades: la placidesa de 
la riba del riu, gent passejant tranquil·lament, una dona 
fent una abraçada a un nen, voluntaris fent la cua d’un 
hospital… Tractaven de compensar l’ansietat represen-
tant imatges en el sentit contrari. Era una protecció que 
compensava i esborrava temporalment de la seva ment 
les imatges tràgiques de les torres cremant-se i de perso-
nes saltant al buit.

També recordo una altra persona escrivint poemes re-
flectint valors de solidaritat. Sens dubte, l’art ajuda en 
moments difícils. És una manera d’alleujar l’estrès, la 
tristesa i la incertesa del record. En situacions en què un 
veu morir un ésser estimat, hi pot ajudar tenir una acti-
tud creativa. L’art ajuda a fer minvar l’angoixa i a calmar 
l’ansietat.
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dins seu i crec que és el nostre objectiu connectar el nos-
tre univers interior amb l’univers exterior. Això és el que 
intento, tenir sentit amb la meva feina. Creo per enten-
dre les meves emocions i a mi mateixa, i per connectar 
amb els altres.

De tota la teva producció, tens alguna obra que sigui 
la teva preferida?

No, no en tinc cap de preferida. Per això no puc deixar de 
crear. Mai n’estic plenament satisfeta.

Tens un lema personal que t’ajuda a viure?

No tinc un lema tangible, m’agrada seguir els meus sen-
timents. Cerco amb obsessió la peça que em falta, però 
mai sé exactament quina em falta. No tinc una definició 
clara sobre la meva buidor.

Entrevista feta per Ana Bogdan per The Talks, publicada 
el 3 d’abril de 2019.

ENTREVISTA

LOUISE  
BOURGEOIS
Artista, escultora i gravadora

“Art exhausts me” – Louise Bourgeois

Protagonista única del panorama artístic del 
segle xx, l’obra de Louise Bourgeois se situa 
entre el surrealisme, l’expressionisme, la 
psicoanàlisi i el feminisme. El seu treball es 
vertebra en una mena de recerca emocional, 
una manera d’escriure compulsivament el seu 
passat, tot reivindicant la seva identitat femenina.

Bourgeois visita amb obsessió les fòbies i  
fílies que marquen la seva existència: el cos 
femení autoreferencial, les mutilacions, 
la síntesi d’emocions, l’autoritat del pare, 
l’aranya, la fragilitat, la música o l’insomni, 
entre d’altres. 

Un viatge a l’interior de la vida i l’imaginari 
d’una icona de l’art modern. Una aproximació 
íntima, humana i educativa al món d’una artista 
universal i irrepetible; una creadora sense 
màscara i sense filtres: Louise Bourgeois.

Louise, l’art és una obsessió?

No. En l’art s’ha d’evitar l’obsessió, perquè l’obsessió és 
un estat d’ésser. És un estat de l’ésser lamentable. Si estàs 
posseït per una obsessió no pots funcionar. Alguns artis-
tes tenen èxit, alguns són derivats i alguns són originals. 
En definitiva, ser artista és un privilegi; no és un métier. 
Es neix artista. No hi pots fer res. No tens cap altra opció.

L’art és, doncs, una síndrome?

Ser creador és inevitable, és la concurrència d’un conjunt 
de símptomes; una repetició. Això mostra una patologia. 

Quin és el teu procés de creació?

Conceptualització i realització de l’art. No hi ha un sense 
l’altre, però primer ha de venir el concepte. Puc ser con-
tradictòria d’una peça a l’altra. La realització d’una obra 
pot tenir lloc dos o tres anys després de la idea.

Hi ha alguna emoció que es pot tenir i continuar fent 
art?

Sí, la compassió. Sense compassió no hi ha feina, no hi 
ha vida, no hi ha res. Això és exactament així. Però, alho-
ra, l’art no té res a veure amb l’amor, és més aviat l’absèn-
cia d’amor. Crear és un acte d’alliberament i cada dia em 
torna aquesta necessitat d’alliberament. En termes de 
declaració en art, què prefereixes, cridar o callar? Depèn 
del que vulguis. Si vols atenció, aleshores crides.

Entrevista de la monografia Louise Bourgeois, Phaidon, 
2003, amb el crític Paulo Herkenhoff.

INSTAL·LACIÓ     DEL 12 DE GENER AL  
  24 DE FEBRER DE 2021  

                                 Sala Miralls

Spider, 1994

(préstec del 
Museo Nacional 
Centro de Arte 
Reina Sofia)

EXPOSICIÓ     DEL 26 DE FEBRER AL  
           15 D'ABRIL DE 2021  

                           Sala Miralls

Me Somewhere Else, 2018
Installation: red wool, rope, plaster

Blain|Southern, London, UK
Photo by Peter Mallet

© VEGAP, Madrid, 2020 and the artist 



TEMPORADA 2020-2021 | 34

ENTREVISTA

JOAN 
MARGARIT
Poeta

Si haguéssim de designar un hereu de la poesia 
clara i difícil de Salvador Espriu i de la poesia 
bondadosa i intensa de Miquel Martí i Pol, 
aquest seria sense cap mena de dubte Joan 
Margarit. La duresa i, alhora, la tendresa del 
refugi contra la intempèrie que és la seva 
extensa i reconeguda obra poètica el situen 
entre els poetes més valorats per la crítica i 
els lectors. 

Joan Margarit (Sanaüja, 1938) és el poeta viu 
més llegit de la literatura catalana. Ha escrit 
tota la seva obra directament en les dues 
llengües, català i castellà. Els premis més 
importants que li han estat concedits són el 
Premi Nacional de Literatura de la Generalitat 
de Catalunya (2008), Premio Nacional de Poesía 
(2008), Premio Iberoamericano de Poesía Pablo 
Neruda (2017), Premio Reina Sofía de Poesía 
Iberoamericana (2019) i Premio Cervantes 
(2019).

Per a Margarit hi ha dos moments importants 
en la poesia, el del naixement del poema a 
l'interior del poeta i el de la seva arribada 
a l’interior del lector o la lectora 
desconeguts. Ha dit que se li va fer evident 
des de molt jove que no trobaria mai cap 
poema mirant cap enfora d’ell mateix i sosté 
que tothom és molt semblant, i que és per això 
que un artista pot commoure algú llunyà a qui 
no coneix. El que ens diferencia davant d’un 
fet qualsevol, posem per cas una desgràcia 
personal, no és el que ens passa, sinó la 
forma i la capacitat diferent d’explicar-s’ho  
a un mateix o d’explicar-ho als altres. 

Per a Margarit, ser poeta vol dir en primer 
lloc saber trobar alguna cosa emocionant de 
les que són a dins de tothom, però sempre 
barrejades amb milers d’altres que no valen 
res, que no són ni veritat. El poema ve a 
ser com una partitura que escriu el poeta 
explicant el que ha trobat. El lector és com si 
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tingués un instrument per interpretar aquesta 
partitura, la qual li permet llegir, sentir, allò 
que era el poema de sortida del poeta, i que 
ara és el d’arribada al lector o a la lectora. 
Llegir un poema, doncs, és buscar-hi la pròpia 
veritat, un acte que, misteriosament, consola. 
El procés és molt semblant al d’escoltar 
música. Margarit sempre ha dit que la poesia 
està molt lluny de la literatura i molt a prop de 
la música. La poesia i la música són potser les 
úniques eines immediatament útils en els pitjors 
moments de la vida. 

Entén la poesia com un autoretrat?

En art es practica l’autoretrat, encara que això només 
sigui evident en el cas de la pintura i l’escultura. En els 
poemes, tot i que la distància entre el retrat que es pro-
jecta i el mateix poeta s’allarga i s’escurça, no li és fàcil al 
lector o lectora calibrar-la, però tampoc penso que per a 
ells aquest sigui un assumpte interessant. 

Penso que s’ha exagerat la importància d’aquesta dis-
tància entre poeta i poema, o, dit d’una manera més 
precisa, entre l’emoció i la consciència. Si aquesta dis-
tància fos tan curta com a vegades es pretén, la poesia 
es superposaria amb el gènere de la confessió, i si fos 
tan llunyana hi hauria més identitat entre poesia i no-
vel·la. Diria que en els bons poemes aquesta distància 
és, en cada cas, la justa. 

En la seva poesia es recull el seu estat d’ànim, una 
presència del "jo" més interior?

Sempre. El subjecte i l’objecte coexisteixen en la poesia 
des del Romanticisme. No crec que la poesia torni a re-
nunciar a això. Potser s’intenta en alguns treballs experi-
mentals que deixen fora l’emoció i, fins i tot en aquests 
casos, succeeix més per incapacitat que per voluntat 
profunda, ja que solen ser poemes dolents disfressats 
d’avantguardisme. Una altra cosa és com tractar aquesta 
coexistència, donant preeminència a l’objecte o al sub-

jecte. Tinc tendència, fins en els poemes més subjectius, 
a despullar el sentiment de manera que prevalgui una 
certa sensació d’objectivitat en qui llegeix el poema.

En l’interminable deambular de l’escriptura hi ha 
recursos que inevitablement pertanyen a la poesia?

Precisament són els elements que més risc corren de ser 
estèrils, per la seva repetida utilització que els ha con-
vertit en tòpics. Aconseguir reutilitzar-los amb èxit sense 
recórrer a la ironia o al sarcasme és una de les operacions 
poètiques més difícils.

La música gairebé mai té caràcter anecdòtic. Sembla 
una excusa per retrobar-se. És un mirall que equilibra?

La música i la poesia són, després de les persones a qui 
estimo, els meus principals recursos d’equilibri interior. 
Per exemple, després de la mort de la meva filla, el que 
més m’acosta a la seva invisible presència són algunes 
peces de música, concretament de Bach: les Suites per a 
violoncel sol, sobretot interpretades per Lluís Claret, i les 
Variacions Goldberg o les Suites angleses, sobretot inter-
pretades per Glenn Gould.

Els espais de reflexió que obren els poemes, prete-
nen una reafirmació existencial, un toc d’alerta a la 
consciència davant una realitat acomodatícia?

Penso que un dels sistemes d’entrada de l’art en la nostra 
consciència és aixecar una mica el vel que la vida quoti-
diana va posant sobre totes les coses, fins i tot sobre els 
sentiments, i apuntar-nos a alguna cosa com si fos la pri-
mera vegada que ho percebem. És el que de vegades es 
diu factor sorpresa en un poema, i que ha d’estar present 
sempre, en major o menor grau.

L’escriptura és un exercici de clarificació? 

L’escriptura de poemes, amb l’edat, s’ha convertit per 
a mi en una obsessió per desposseir-los de tot el que 
no sigui imprescindible, tant pel que fa a versos com 
paraules o argument. Un dels signes en els quals vaig 
reconèixer la meva maduresa com a poeta va ser en la 
capacitat de menysprear versos que, sent brillants, no 
eren imprescindibles.
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furor s’indicava també l’obsessió), no hauria pogut em-
prendre la seva incansable aventura del coneixement. I, 
en la literatura, hi ha fins i tot obsessions que tradueixen 
les “derrotes” en “victòries glorioses”: n’hi ha prou amb 
pensar en el gran Quixot que, a través de la seva obsessió 
per la cavalleria, mostra la realitat corrupta del seu temps, 
en què el vici [triomfa] sobre la virtut.  

Les arts i les humanitats són una cura per a l’indivi-
du d’avui? Pot ser que ignori la seva necessitat?

Avui, lamentablement, hi ha una obsessió pels diners i 
pel benefici que només provoca destrucció. Tot el que no 
té una utilitat pràctica o material es considera “inútil”. Al 
món, triomfa cada vegada més la idea que el model del 
lliure mercat, amb les seves formes d’organització i les 
seves regles, s’ha d’imposar en tots els àmbits de la socie-
tat: de l’escola a la universitat, de la investigació científica 
a l’Administració pública, de la cultura als béns artístics. 
Caldria entendre que continuar ignorant la importància 
del que és “gratuït” i “desinteressat” significa accelerar la 
desertificació programada de l’esperit...

Pot ser útil un filòsof per a la societat d’avui?

Els autèntics filòsofs, els literats, els científics, els artistes, 
els músics —totes les persones que operen realment en la 
cultura i que, amb freqüència, fan coincidir la cultura amb 
la seva pròpia vida— haurien (ho subratllo: haurien) de fer 
entendre, com recordava Michel de Montaigne, que l’ésser 
humà està format de cos i esperit: alimentar només el cos 
significa matar una part essencial de la nostra humanitat...

Com ha de connectar amb la societat un teatre 
d’òpera?

Un teatre d’òpera és un exemple viu de combinació de 
música, art i literatura: la poesia, l’escenografia, el cant, 
les arts figuratives i la dansa dialoguen entre si mante-
nint viva la relació amb els mites, amb la història, amb 
la tragèdia, amb la comèdia, amb els grans interrogants 
que travessen les nostres vides. Per això, igual com altres 
institucions culturals, un teatre d’òpera té el deure de va-
loritzar la memòria (davant l’oblit) i de recordar-nos que 
els sabers que no reporten beneficis són fonamentals per 
vèncer l’odi i la intolerància, el racisme i la violència. Sense 
la música, la filosofia, l’art o la literatura, serà difícil acon-
seguir que la humanitat sigui més humana. 
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Què et va portar a la fotografia?

La fotografia va ser l’eina que va arribar a les meves 
mans quan escriure no només em generava mal de cap, 
sinó que em limitava a l’hora d’expressar-me. Després la 
fotografia em limitaria novament, i ara la meva pràctica 
és multidisciplinària. Realment el que m’hi va empènyer 
va ser la curiositat innata de descobrir l’altre i explicar les 
històries que em semblaven invisibles.

En un món dominat per les imatges, què ha de tenir 
una foto per cridar l’atenció?

Les meves fotos rarament criden l’atenció. Crec que ara 
mateix la clau radica a crear narratives interessants que 
produeixin espais de reflexió autèntics i així poder connec-
tar amb el públic. Diferents capes d’informació i emocions.

ENTREVISTA

LAIA ABRIL
Artista i fotògrafa

Ànima sensible, Laia Abril és una artista mul-
tidisciplinària que treballa amb fotografia, 
text, vídeo i so. Després de llicenciar-se en 
periodisme a Barcelona, es va traslladar a 
Nova York per centrar-se en la fotografia, 
on va decidir començar a explicar històries 
íntimes que plantegen realitats inquietants 
i ocultes relacionades amb la feminitat, la 
sexualitat, els trastorns alimentaris i la 
igualtat de gènere. 

Després de l’èxit d’On abortion, primer 
capítol del projecte de llarg recorregut 
titulat History of misogyny, investiga, 
conceptualitza i compara visualment sobre 
aquesta aversió contra el fet femení i 
els perills de la presència de l’home al 
planeta. Amb una metodologia d’investigació 
meticulosa, Abril recorre al passat per 
ressaltar la llarga i continuada erosió dels 
drets de les dones fins als nostres dies. 

La seva col·lecció d’evidències visuals, 
auditives i textuals teixeix una xarxa de 
preguntes sobre ètica i moralitat, i revela 
una sèrie sorprenent de desencadenants 
socials, estigmes i tabús sobre temes encara 
massa invisibles. 

ENTREVISTA

NUCCIO ORDINE
Professor i filòsof

Professor de Literatura italiana a la Universitat 
de Calàbria, especialista en Giordano Bruno i 
en el Renaixement i filòsof, Nuccio Ordine és 
autors de llibres com La utilitat de l’inútil  
o Clàssics per a la vida.

Avortament, violacions, estereotips... són algunes 
constants dels temes que acares. ¿Històricament la 
fotografia no ha estat gaire «feminista», oi?

La fotografia ha estat —i ho continua estant— domina-
da per una mirada masculina i colonial, ja que simple-
ment es correspon amb qui l’usa i té poder de decisió 
sobre la distribució que se’n fa.

Quines són les teves obsessions?

Soc una persona molt obsessiva per naturalesa. Encara 
que prefereixo anomenar-ho curiositat intensa, tinc una 
tendència a buscar el perquè de tot, a voler entendre, a 
connectar aspectes que m’ajudin a trobar una mica d’or-
dre en tot aquest caos.

Com a creadora, ¿creus que la fotografia és un mitjà 
que respon contra l’obsessió o és l’obsessió mateixa?

Personalment, és el mitjà amb què busco respostes a les 
meves obsessions.

Què significa l’obsessió?

Ariosto i Shakespeare, per exemple, han il·lustrat de ma-
nera meravellosa l’obsessió destructiva que provoca la ge-
losia: Orland perd el seny i la seva dignitat de paladí (la 
traïció d’Angèlica el porta a la bogeria i a desposseir-se de 
les seves armes), mentre que Otel·lo (caient en la trampa 
de Iago) perd la seva fidel Desdèmona i la seva pròpia vida. 
Tanmateix, també existeix una obsessió creativa, basada 
en la impossibilitat de tenir l’objecte del desig: sense el 
pensament fix en Laura, Petrarca no hauria escrit gaires 
de les seves obres i, sense l’amor per la filosofia, l’heroi 
furiós descrit per Giordano Bruno (en llatí, amb la paraula 

EXPOSICIÓ     DEL 22 D'ABRIL AL  
           30 DE JUNY DE 2021  

                          Balcó Foyer “L'obssessió  
de la gelosia:  
Ariosto,  
Cervantes  
i Mozart”

CONFERÈNCIA      JUNY DE 2021  

                                  Data a determinar 
    Sala Cor

17 DE GENER DE 2021  

Sala Tenor Viñas

TALLER DE  
LA SELFIE
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Setembre 2020 Torn Preus

Diumenge 27  18 h - De 10 a 205 €

Sondra Radvanovsky soprano
Piotr Beczala tenor 
Camillo Radicke piano 

Àries i duets de Verdi i Puccini, entre d'altres 

E l Liceu ha estat un teatre amb 
gran tradició per a les grans 
veus: Caballé, Tebaldi, Carreras, 
Sutherland, Aragall, Domingo... 

Si cada generació d’espectadors té els 
seus referents, actualment, d’entre les 
estrelles de la constel·lació liceista, 
destaquen dues veus predilectes: Sondra 
Radvanovsky i Piotr Beczala. Les seves 
actuacions al Liceu, junts o per separat, 
han esdevingut nits memorables, 
pàgines que seran difícilment 
oblidades. Aquesta és l’oportunitat de 
tornar a retrobar-nos amb dos artistes 
carismàtics i generosos que ompliran de 
so i energia la nostra sala. Àries i duets 
en els quals la complicitat, la tècnica i 
la musicalitat seran les protagonistes. 
Reunits a l’escenari en una conjunció 
que promet un espectacle ineludible i 
un dels concerts més prometedors de la 
temporada. Una nova mostra de l’idil·li 
entre ells i el públic del Liceu. 

Dues de les veus predilectes 
de la constel·lació liceista 
ompliran de so i energia el 
Liceu

RECITAL
SONDRA  

RADVANOVSKY I 
PIOTR BECZALA 
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OCTUBRE

1
2020

20 H

ÒPERA

L eonora i Manrico, una parella 
que encarna la llibertat 
i l’idealisme, alhora està 
condemnada per la gelosia 

i l’amenaça del poder. El comte 
de Luna, punitiu i sàdic, té una 
debilitat obsessiva: Leonora; mentre 
la misteriosa i enigmàtica Azucena 
custodia un secret que els destruirà 
a tots. Amb les seves maquinacions, 
convertirà Leonora en una immortal 
heroïna condemnada al sacrifici. 
Els mecanismes del drama i una 
profunditat psicològica subratllada per 
una música radiant i expansiva que 
desborda imaginació converteixen Il 
trovatore en una de les cimeres del 
repertori. Sinceritat i puresa són els 
trets de Leonora, aquí presentada 
per Anna Netrebko. Yusif Eyvazov, 
Ludovic Tézier i Okka von der Damerau 
completen aquest pòquer d’asos sense 
parangó en aquesta història d’amor i 
venjança a l’Aragó del segle XV, en la 
qual els personatges són víctimes de 
les visions patològiques de la gitana. 
Un destacadíssim repartiment per a 
aquesta tragèdia, estrenada a Roma 
l’any 1853 (i el 1854 al Liceu), en la 
qual Verdi retrata el pes del passat i la 
impossibilitat de superar-lo. En l’era dels 
moviments antiracials contra la mort 
de George Floyd, la visió exòtica de les 
minories des de l’òptica del segle XIX 
ens serveix per denunciar els substrats 
i estereotips que han forjat la nostra 
mirada. Aquesta és la veritable vendetta 
de la història: sei vendicata, o madre! 
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IL
TROVATORE
(VERSIÓ CONCERT)

 
Octubre 2020 Torn Preus

DIJOUS 1 20 h - De 30 a 355 €

DIUMENGE 4 18 h - De 30 a 355 €

Un repartiment de luxe per 
presentar-nos les tensions 
d'un triangle amorós i els 
deliris d’una enigmàtica 
fetillera 

LEONORA Anna Netrebko  
MANRICO Yusif Eyvazov  
COMTE DE LUNA Ludovic Tézier  
AZUCENA Okka von der Damerau   
FERRANDO Dmitry Belosselskiy  
INES Mercedes Gancedo  
RUIZ Néstor Losán 

Orquestra simfònica i cOr del Gran 
teatre del liceu

Direcció del Cor Conxita Garcia

Direcció musical Per determinar

ÓPERA EN QUATRE ACTES
Llibret de Salvadore Cammarano i Emanuele Bardare 

Estrena absoluta: 19/01/1853 al Teatro Apollo de Roma 
Estrena a Barcelona: 20 /05/1854 al Gran Teatre del Liceu 

Darrera representació al Liceu: 29/07/2017 
Total de representacions al Liceu: 284 

Anna Netrebko i Yusif Eyvazov

Giuseppe Verdi
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DRAMMA GIOCOSO EN DOS ACTES
Llibret de Lorenzo Da Ponte

Estrena absoluta: 29/10/1787, al Teatre Nacional de Praga
Estrena a Barcelona: 18/12/1849, al Teatre Principal 

Estrena al Gran Teatre del Liceu: 21/02/1866  
Darrera representació al Liceu: 2/07/2017 

Total de representacions al Liceu: 87
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Intèrprets 
DON GIOVANNI Christopher Maltman  
IL COMMENDATORE Adam Palka  
DONNA ANNA Miah Persson   
DON OTTAVIO Ben Bliss  
DONNA ELVIRA Véronique Gens  
LEPORELLO Luca Pisaroni  
MASETTO Josep-Ramon Olivé  
ZERLINA Leonor Bonilla 

Orquestra simfònica i cOr del Gran 
teatre del liceu

Direcció del Cor Conxita Garcia

Fitxa artística
Direcció musical Josep Pons
Direcció d'escena Christof Loy
Escenografia Johannes Leiacker  
Vestuari Ursula Renzenbrink  
Il·luminació Olaf Winter 
Producció Oper Frankfurt 

 

 

OCTUBRE

24
2020

20 H

FUNCIÓ 
INAUGURAL

ÒPERA

WOLFGANG AMADEUS MOZART

DON  
GIOVANNI
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D
on Giovanni, seductor en 
sèrie i narcisista obsessiu 
compulsiu, tot infringint les 
regles socials s’acaba traint 

a si mateix: acompanyat pel sofisticat 
servent Leporello, viurem les seves 
aventures amoroses, i perseguit pel 
fantasma de l’home assassinat al 
primer quadre, acabarà sopant amb ell 
i serà instat a penedir-se’n, però s’hi 
negarà. Parafrasejant Carmen, de l’obra 
homònima de Bizet, “libre il est né et 
libre il mourra”. 

Fruit de la reeixida segona col·laboració 
entre Mozart i Lorenzo da Ponte (després 
de Figaro i abans de Così), Don Giovanni 
és un títol atrevit que ha conquistat el 
públic des que es va estrenar l’any 1787. 

Juntament amb Don Quixot i Faust, Don 
Joan forma part dels mites essencials 
que han construït Europa i l’arquetip 
sobre el qual tornar amb idees noves. 
Així, en l’època del #MeToo, l’òpera Don 
Giovanni  representa el depredador 
sexual de sang freda, però també 
l’oportunitat de posar la societat davant 
d’un mirall per mostrar la naturalesa 
estesa del comportament misogin. 

Situat entre la tragèdia i la comèdia, 
aquest potent drama combina una 
música captivadora amb un personatge 
central seductor que fascina per la seva 
complexitat psicològica. Escènicament, 
Christof Loy signa aquesta atractiva 
producció de l’Òpera de Frankfurt en què 
s’emfatitza l’interior dels personatges i 
on Don Giovanni inicia una cacera de 24 
hores. Un antiheroi desesperat i solitari 
ara, incapaç de tenir èxit. 

 

* Funció amb audiodescripció

Durada aproximada: 3 hores 20 minuts

Octubre 2020 Torn Preus

DIJOUS 22 20 h #LiceuUnder35 20 €

DISSABTE 24 20 h A De 15 a 290 €

DILLUNS 26 20 h H De 15 a 290 €

DIMECRES 28 20 h D De 15 a 290 €

DISSABTE 31 20 h C De 15 a 290 €

Novembre 2020

DILLUNS 2 20 h PA De 15 a 290 €

DIJOUS 5* 20 h B De 15 a 290 €

DIUMENGE 8 17 h T De 15 a 290 €

Christopher Maltman
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L’apassionant enfrontament entre el Commendatore 
i Don Giovanni marca, al final de l’acte II d’aquest tí-
tol de Mozart, el clímax moral, dramàtic i musical de 
l’òpera. Les fantasmagòriques escales pugen i baixen 
mentre els diàlegs emfàtics i lents que mantenen els 
dos personatges principals creen una irresistible sen-
sació de basarda, de manera que el contrapunt de te-
rror còmic que posa Leporello no té perquè ser exces-
sivament entretingut. Ni musicalment ni dramàtica 
no tindria cap sentit que Don Giovanni respongués 
al triple repte de «penedir-se» que li planteja l’Estàtua 
amb alguna cosa que no fos el seu desafiant «No!». 
Davant la negativa de Don Giovanni, el Commenda-
tore sembla gairebé frustrat per no poder mantenir 
a ratlla durant més temps les forces del càstig («Ah! 
tempo più no v’è!»); a més, no és ell qui desencadena 
les flames que engoleixen el malvat Don Giovanni. 
Els esperits que comenten la fi de Don Giovanni in-
sisteixen que és un final insignificant si es compara 
amb «tots els seus pecats», mentre que el llibretista 
de Mozart, Da Ponte, envia tot de missatges confusos 
i ambivalents sobre la identitat del punidor.  

Allò que resulta interessant del final escollit per Da 
Ponte és que no arriba a concordar amb les versions 
anteriors pel que fa a una sèrie d’aspectes decisius. I 
el que resulta encara més cridaner és que l’aparent 
oferta d’última hora per part del comanador perquè 
escapi al càstig, es contradiu directament amb la his-
tòria original. Quan al segle XVII el monjo espanyol 
Gabriel Téllez, amb el pseudònim de Tirso de Molina, 
va reunir balades populars, obres moralistes dels je-
suïtes i, segurament, alguns esdeveniments històrics 
o de llegenda —amb l’objectiu de recopilar el seu 
drama en tres actes El burlador de Sevilla y convida-
do de piedra—, el que perseguia clarament era un 
objectiu d’ordre moral. Malgrat l’espectacular com-
plexitat de l’obra, en essència es tractava d’un sermó 
dramàtic d’escassa subtilesa, i entre les seves princi-
pals lliçons figurava precisament el rebuig d’aquella 
espècie de penediment d’última hora que, com a via 
de salvació, l’Estàtua ofereix a Don Giovanni. El Don 
Juan de Tirso mai no dubta que un dia se li demana-
ran explicacions per les seves malvestats: el seu de-
safiament de les normes morals i socials no es basa 
en un sentiment d’immunitat, i encara menys en un 
escepticisme religiós, sinó més aviat en el convenci-
ment que encara té molt de temps per penedir-se, 
confessar-se i aconseguir l’absolució. 

CRÒNICA MORAL 
D’UN SEDUCTOR 
Edward Forman 
Catedràtic emèrit de la University of 
Bristol. Coautor de la monografia sobre 
Don Giovanni de Cambridge Opera Handbooks 

Un mite universal: sense 
penediment, aquest depredador 
i col·leccionista de dones, neix 
lliure per autodestruir-se 
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LEPORELLO 
Des del debut amb 26 anys 
al Festival de Salzburg amb la 
Filharmònica de Viena, dirigi-
da per Nikolaus Harnoncourt, 
ha cantat als principals teatres 
d’òpera, auditoris i festivals 
del món sencer. 
Aquesta temporada 2019/20 
ha protagonitzat Lindorf, 
Coppélius, doctor Miracle i ca-
pità Dapertutto de Les contes 
d’Hoffmann a la Wiener Sta-
atsoper, ha cantat com a Don 
Giovanni en un concert amb la 
Sinfonieorchester de Basilea 
al George Enescu Festival i 
ha interpretat el rol de Don 
Pizarro de Fidelio en versió de 
concert a l’Opéra de Montréal. 
Aquesta mateixa temporada 
ha cantat dues produccions al 
Met: Le nozze di Figaro i Così 
fan tutte.  
Debutà al Gran Teatre del 
Liceu la temporada 2017/18 
amb L’italiana in Algeri i 
Agrippina. 

Luca 
Pisaroni 

Baix-baríton

DONNA ANNA
La soprano sueca és una 
cantant habitual en teatres 
de Nova York, Londres, Milà, 
Viena, Munic, Brussel·les, 
Frankfurt, Los Angeles i Ham-
burg, entre altres ciutats. En 
el transcurs de la seva carrera 
ha cantat els rols de Gretel 
(Hänsel und Gretel), Fiordiligi 
(Così fan tutte), Pamina (Die 
Zauberflöte), Susanna (Le nozze 
di Figaro), Zerlina i Donna 
Elvira (Don Giovanni), Sifare 
(Mitridate, re di Ponto) i Sophie 
(Der Rosenkavalier), entre 
d’altres. Al Liceu ha cantat en 
dues ocasions: L’incoronazione 
di Poppea (2008/09) i Don 
Giovanni (2016/17).

Miah 
Persson 

Soprano

DONNA ELVIRA
La soprano francesa s’ha 
guanyat una gran reputació 
internacional per les seves 
interpretacions del repertori 
barroc i mozartià. Inicià la 
seva carrera el 1986 amb 
el mestre William Christie 
i Les Arts Florissants, i des 
d’aleshores ha treballat amb 
els directors Marc Minkowski, 
Philippe Herreweghe, René 
Jacobs o Daniel Harding. Al 
Liceu ha cantat en diverses 
ocasions, la primera amb 
l’espectacle Entorn de 
Mozart (1999/2000), i les 
darreres amb Don Giovanni 
(2007/08), Die Meistersinger 
von Nürnberg (2008/09) i 
Il burbero di buon cuore 
(2011/12). 

Véronique 
Gens 

Soprano

DON GIOVANNI
Mundialment conegut pel 
seu Don Giovanni, ha cantat 
aquest rol a Londres, Berlín, 
Colònia, Salzburg, Amsterdam, 
Tolosa de Llenguadoc, Sant 
Sebastià, Nova York, Pequín 
i Chicago. Any rere any és 
més reclamat pels seus rols 
verdians, entre els quals 
destaquen Posa, Simon Bocca-
negra, comte de Luna, Guy de 
Montfort i aviat Don Carlo di 
Vargas, Rigoletto i Germont. 
Les seves actuacions, lloades 
per públic i crítica arreu del 
món, han estat enregistrades 
en nombroses ocasions, i ha 
guanyat un Grammy per Ghost 
of Versailles de John Coriglia-
no de Los Angeles Opera.  
Debutà al Gran Teatre del 
Liceu amb Iphigenie auf Tauris 
(2010/11) i hi ha tornat amb 
La bohème (2011/12) i el 
concert “Netrebko, Eyvazov 
i Maltman canten Verdi” 
(2019/20).  

Christopher 
Maltman   

Baríton

DON GIOVANNI   | 49

E
N
 E

S
C
E
N
A

«Madamina il catalogo è questo»
Leporello , acte I. Leporello, el criat de Don Gio-
vanni,  treu el llistat dels amors del seu amo i els 
narra a Donna Elvira per consolar-la del desen-
gany que acaba de tenir amb Don Giovanni.

«La ci darem la mano»
Duo Don Giovanni i Zerlina, acte I. La jove Zerlina 
està a punt de casar-se amb Masetto, apareix Don 
Giovanni i intenta seduir la jove, mentre li promet 
un futur millor al seu costat.

«Mi tradì quell’alma ingrata»
Donna Elvira, acte I. Donna Elvira canta aquesta 
preciosa ària que Mozart va afegir desprès de l’es-
trena a Praga el 1787. Elvira clama justícia contra 
Don Giovanni avançant-nos el final de l’òpera.

MOMENTS
MUSICALS
C L AU

Entre les representacions de l’obra de Tirso dutes a terme 
pels volts de la dècada del 1630 i l’elaboració del llibret 
de Da Ponte l’any 1787, aquesta història va experimentar 
moltes transformacions dramàtiques, algunes de més 
formals que d’altres. La història aviat captaria l’atenció 
de ments literàries més serioses, que van mirar de resca-
tar-la del domini de la farsa i el melodrama on havia cai-
gut i que (a diferència dels autors de la commedia dell’ar-
te) feien publicacions on canalitzaven les seves revisions 
d’aquesta història. Giacinto Andrea Cicognini va crear el 
model literari italià de Don Giovanni a mitjan segle XVII, 
mentre que Molière fou el dramaturg més destacat dels, 
com a mínim, cinc de francesos que —entre el 1658 i 
el 1677— van escriure obres amb el títol, un xic confús, 

de Le Festin de Pierre («La festa de pedra», aparentment 
una mala traducció del subtítol espanyol el Convidado 
de piedra). El Don Giovanni Tenorio (1736) de Carlo Gol-
doni i El llibertí (1776) de Thomas Shadwell van mante-
nir la història viva a Itàlia i Anglaterra, respectivament, 
alhora que van servir de base per a òperes i ballets a Itàlia 
(L’Empio punito d’Alessandro Melani, 1669), França (Le 
Grand Festin de Pierre, pantomima de Jean-François Co-
lin, 1746), Viena (el ballet de Gluck, 1761) i Venècia (el 
Don Giovanni de Giuseppe Gazzaniga, segons un llibret 
de Giovanni Bertati, representat el febrer de 1787).  

Potser és al darrer d’aquests títols al qual devem l’exis-
tència de l’obra mestra de Mozart. Quan aquest i Da 
Ponte, arran de l’èxit obtingut amb Le nozze de Figaro, 
reben l’encàrrec d’escriure una òpera per a Praga l’any 
1787, el llibretista ja estava treballant en dues obres més. 
L’opció més fàcil per a Da Ponte hauria estat la de seguir 
les fonts més recents, en què la motivació del desenllaç 
és expressada de manera força clara: a Don Giovanni se 
li pot donar l’oportunitat de penedir-se i decidir canviar 
de vida, però igualment serà castigat pels seus pecats a 
mans del Commendatore, qui actua en nom d’un Déu 
just en un context explícitament cristià. Malgrat que Da 
Ponte va millorar estilísticament l’obra de Bertati fins a 
deixar-la irreconeixible, no hi ha dubte que en va plagiar 
bona part de l’estructura, i podria molt bé ser que la ma-
teixa disponibilitat d’aquest llibret —que ja existia però 
que era poc conegut— fos el que l’induís a proposar-li 
aquest tema a Mozart. En aquestes circumstàncies, costa 
d’imaginar que la seva decisió de desdibuixar-ne el com-
ponent moral fos un mer accident. 

El tractament que Da Ponte atorga a Donna Elvira fa 
palès que també ell va ser influït pel Don Juan de Molière 
i, tanmateix,  aquella obra —malgrat totes les acusacions 
d’irreverència i fins i tot de blasfèmia que va rebre— in-
sisteix gairebé fins a l’excés que el càstig de Don Juan té 
l’origen en un Cel ortodox. 

Potser no és més que una neciesa intentar trobar co-
herència moral en un dramma giocoso —encara que re-
sulta temptador pensar en l’actitud del mateix Da Ponte, 
un jueu la família del qual es va convertir al catolicisme 
quan ell tenia quinze anys perquè el seu pare enviudat 
es pogués casar amb una catòlica; ell mateix va accep-
tar la fe catòlica, però va ser desterrat de Venècia durant 
quinze anys per la vida llicenciosa que duia! El fet cert és 
que el llibretista de Mozart va prendre una decisió que és 
poc probable que fos inconscient: modificar la seva font 
més immediata i òbvia atenuant —inflexiblement— el 
missatge moral segons el qual Déu mateix castigarà els 
malfactors reincidents. 



Les ferides d’amor, com les de guerra,
en nits de pluja tornen a fer mal.

(“L’infern de don Joan”, Els motius del llop)

Everywhere, 2018
Installation: metal frame, red wool
The Wanås Foundation - Wanås Konst, 
Knislinge, Sweden
Photo by Mattias Givell
© VEGAP, Madrid, 2020 and the artist
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L. van Beethoven: Simfonia núm. 8  
en Fa major, op. 93 

L. van Beethoven: Simfonia núm. 9  
en Re menor, op. 125 

Sara Gouzy soprano
Laila Salome Fischer mezzosoprano
Mingjie LeI tenor
Manuel Walser baríton

el león de OrO 
Direcció del Cor Marco Antonio García de Paz

le cOncert des natiOns

acadèmia BeethOven 2020

Concertino Anita Mitterer
Assistència a la direcció Luca Guglielmi
Assistència al concertino Manfredo Kraemer
Director Jordi Savall

Amb el suport del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, 
l’Ajuntament de Barcelona, les Fondations Edmond  
de Rothschild i la Fundació Banc de Sabadell. 

Le Concert des Nations té el suport del Ministeri  
de Cultura de la República Francesa.

OCTUBRE

25
2020

17 H

CONCERT

Amb aquesta entrega, el 
mestre Jordi Savall clou la 
integral de simfonies de 
Ludwig van Beethoven, que 

commemoren el 250 aniversari del 
naixement del músic de Bonn.

Le Concert des Nations, sota la direcció 
de Savall, presenta les dues darreres 
simfonies beethovenianes. A la “Vuitena 
simfonia” és on es percep un enorme 
contrast entre els fets de la vida del 
compositor i l’alegria i la vitalitat 
d’aquesta partitura.

Per contra, la “Novena simfonia” marcava 
una nova categoria: la incorporació de 
les veus solistes i el cor en una simfonia, 
un fet insòlit. El poema de Schiller 
convidava a convertir-se en un símbol  
de llibertat.

Aquest catàleg imprescindible de nou 
simfonies ha transcendit com un cos 
únic a la història de la música; un tresor 
que va representar un nou cànon, una 
revolució tan gran que feia ombra a tots 
els que gosaven escriure per a aquest 
gènere.

Savall serà el traductor d’aquestes 
pàgines, una immersió al geni que 
ho va canviar tot: la música, la figura 
de l’artista, el públic i el món. Un 
vademècum inesgotable que conté totes 
les possibles emocions i que serveix de 
guia per a la vida.

JORDI SAVALL: 8a I  9a DE BEETHOVEN | 53CONCERTS | 52

JORDI SAVALL:  
8a I  9a DE  
BEETHOVEN 

Octubre 2020 Torn Preus

DIUMENGE 25  17 h T De 10 a 140 €

Les dues darreres simfonies 
de Beethoven amb Jordi 
Savall per cloure el 250è 
aniversari del naixement 
del compositor.
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D es del seu debut al Gran Teatre del Liceu, 
Juan Diego Flórez no ha faltat gairebé mai 
a la seva cita al coliseu barceloní. El tenor 
peruà, destacadíssim intèrpret de Rossini 

i del belcanto tardà, posseeix una de les veus més 
pures i cristal·lines del moment. La inflexió cap a un 
repertori molt més líric, amb incursions a l’òpera 
francesa i mozartiana, confirma la qualitat i el rigor 
del cantant.

Nascut a Lima (Perú), des del seu debut al Festival 
Rossini de Pesaro ha actuat en els escenaris més 
prestigiosos del món: Teatro alla Scala de Milà, Me-
tropolitan de Nova York, Covent Garden de Londres, 
Opéra de París, Staatsoper de Munic i Berlín, Òpera 
de Viena, Opernhaus de Zuric, Teatro Real i Festival 
de Salzburg, entre d’altres. El seu repertori belcan-
tista s’amplia amb rols com Werther, Hoffmann, Duca 
a Rigoletto o Alfredo a La traviata. Va debutar al 
Liceu amb l’Stabat Mater de Rossini (1999/2000), 
Maria Stuarda (2003/04), Semiramide (2005/06), un 
recital i La cenerentola (2007/08), La fille du régiment 
(2009/10), un recital i Linda di Chamounix (2011/12), 
La sonnambula (2013/14) i Lucia di Lammermoor 
(2015/16).

CONCERT JUAN DIEGO FLÓREZ | 55

El tenor líric  
més carismàtic del 

panorama internacional

JUAN DIEGO FLÓREZ, tenor

Orquestra simfònica i cOr del Gran teatre  
del liceu

Direcció del Cor Conxita Garcia
Direcció Jader Bignamini

Octubre 2020 Torn Preus

DIVENDRES 30*  20 h A De 15 a 260 €

OCTUBRE

30
2020

20 H

CONCERT

*Aquest concert de la temporada 19/20, ha estat reprogramat en aquesta data.

CONCERT 
JUAN DIEGO 
FLÓREZ
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NOVEMBRE

01
2020

18 H

ESTRENES

SIS SOLOS 
SOLES
(MICROÒPERES  
DE NOVA CREACIÓ)

ÒPERES | 56

Una jove entra dins la banyera 
i s’enfonsa lentament en 
l’aigua en el que potser serà el 
seu darrer bany; una cantant 

madura, voraç de bellesa, depèn de les 
alegries que li ofereix una trista nevera; 
una àvia lluita contra l’inevitable i es 
resisteix a ser duta a una residència; 
una noia que espera una trucada no 
gosa sortir de casa per por de quedar-se 
sense cobertura; una jove Dànae torna 
al soterrani on el seu pare l’havia vexat 
amb un ganivet amagat sota la roba; una 
youtuber adolescent informa els seus 
seguidors que serà el seu darrer missatge 
abans no arribi la fi del món.

Sis Solos Soles és un projecte de 
coproducció amb Òpera de Butxaca i 
Nova Creació (OBNC) que reuneix en 
una sola vetllada sis monodrames per 
a intèrpret femenina i instrumentista, 
encarregats a sis equips diferents de 
llibretista i compositor. A través d’un 
passeig per les entranyes del teatre, 
l’espectador entra en contacte amb les 
històries d’un seguit de veus atrapades 
en entorns domèstics, com si d’una 
confessió íntima es tractés.

Fitxa artística
Música Agustí Charles, Mario G. Cortizo, 
Raquel Garcia Tomás, Joan Magrané, Lucas 
Peire i Francesc Prat 

Llibrets Cristina Cordero, Oriol Pla, Marc 
Rosich, Victòria Szpunberg i Helena Tornero 

Direcció musical Francesc Prat 

Direcció d’escena Marc Rosich 

Escenografia i il·luminació Laura Clos “Closca” 

Vestuari i caracterització Núria Llunell 

Adjunt a la direcció Jordi Pérez Solé 

Fotografia Pol Rebaqué 

Comunicació i premsa OBNC Neus Purtí 

Producció executiva OBNC Raül Perales 

Direcció/Producció OBNC Dietrich Grosse  

Agraïments Louise Higham, Carme Rosich 

Producció Gran Teatre del Liceu i Òpera de 
Butxaca i Nova Creació 

Intèrprets 
Cantants Maria Dolors Aldea, Elena Copons, 
Maria Hinojosa, Marta Fiol, Elena Tarrats i 
Lídia Vinyes-Curtis

Músics Joel Bardolet, Marc Charles, José 
Antonio Domené, Mario G. Cortizo i Àlex 
Rodríguez Flaqué

Amb el suport del Departament de Cultura  
de la Generalitat de Catalunya, de l’INAEM  
Ministerio de Cultura y Deporte i de l’Institut  
de Cultura de Barcelona. 

Novembre 2020 Torn Preu

DIUMENGE 1
18 h, 18.45 h i 19.30 h – 35 €

Sis noves creacions en sis 
espais del Liceu: un viatge 
a través de les veus de sis 
dones en coproducció amb 
Òpera de Butxaca i Nova 
Creació.

Durada aproximada: 1 hora 30 minuts

Diversos espais 
del Teatre
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R. Gerhard: Alegrías
M. de Falla: El sombrero de tres picos
J. Guinjoan: Homenaje a Carmen Amaya
M. de Falla: El amor brujo

Veu Estrella Morente
Direcció Josep Pons

Orquestra simfònica del Gran  
teatre del liceu

NOVEMBRE

07
2020

18 H

CONCERT

Josep Pons, prestigiós advocat 
de les intencions dels 
compositors, carismàtic i 
amb unes capacitats úniques 

per a la construcció d’un segell sonor, 
ens presenta aquest programa ple 
de postals d’Ibèria. Una col·lecció de 
moments extraordinaris en la qual 
els creadors han mirat d’escriure per 
a la dansa o tenint en compte unes 
referències del flamenc. Amb Alegrías 
de Gerhard, el Liceu vol afegir-se a les 
commemoracions dels 50 anys del 
traspàs del compositor de Valls. Un dels 
compositors del país que, tot i tenir una 
gran repercussió internacional, encara 
segueix sent un gran desconegut pel 
públic de les nostres sales.

Al seu costat reivindiquem la figura 
d’un altre “clàssic”, Joan Guinjoan, el 
“mestre” de Riudoms, traspassat l’any 
2019, i que va definir la seva trajectòria 
estètica com la d’un compositor del 
Mare Nostrum amb una mentalitat 
cartesiana. El seu treball amb diferents 
llenguatges aconsegueix una síntesi 
de cultures musicals molt especial. 
D’alguna manera sobrevola la figura de 
Carmen Amaya, nascuda fa més de cent 
anys al barri del Somorrostro barceloní. 
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DE CARMEN 
AMAYA A 

ESTRELLA 
MORENTE 

Aquesta bailaora va revolucionar l’art 
del flamenc amb un estil après al carrer. 
Un èxit en el seu debut al restaurant 
Set Portes quan només tenia sis anys, 
després exportat a París, li va obrir les 
portes de les millors sales del món.

La dansa és, doncs, inequívocament, 
l’eix central d’aquesta proposta, on les 
obres de Falla completen la vetllada: 
El sombrero de tres picos estrenat l’any 
1919, encàrrec de Serguei Diaghilev 
i els seus Ballets Russos a Londres, 
amb decorats i figurins signats per 
Pablo Picasso i sota la batuta d’Ernest 
Ansermet i, al seu costat, El amor brujo, 
un ballet-pantomima en la versió de 
1916 estrenada per Pastora Imperio, 
on un fantasma torna per turmentar la 
gitana Candelas, mentre Carmelo vol 
trencar el terrible malefici. Un programa 
que transcendeix les categories i que, 
en mans de Josep Pons, agafa una altra 
dimensió.

Novembre 2020 Torn Preus

DISSABTE 7  18 h F De 10 a 140 €

El món sonor d’Ibèria 
imaginat per Falla, 
Gerhard i Guinjoan.

Estrella Morente
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Fitxa artística
Música P. I. Txaikovski i A. Sitkovetski
Coreografia Boris Eifman
Escenografia Zinovy Margolin
Vestuari Olga Shaishmelashvili, Piotr Okunev,  
Anna Yakushchenko
Il·luminació Gleb Filshtinsky, Boris Eifman

Orquestra simfònica del Gran teatre del liceu

Direcció musical Conrad van Alphen

NOVEMBRE

2020

17 H

FUNCIÓ 
INAUGURAL

DANSA

N o hi ha cap dubte que el treball de Boris 
Eifman és dramàtic, eròtic, enginyós, 
bellament il·luminat i visualment molt 
atractiu.

Eugene Onegin, la novel·la èpica d'Aleksandr Puixkin 
de l’any 1833, una de les obres més estimades de la 
cultura russa, serveix de base per a una adaptació 
amb una mirada contemporània de la poesia i 
l’essència del text.

Eifman, l’iconoclasta coreògraf, ha situat l’acció a 
l’any 1991, en l’època post-Perestroika, un moment 
en què Rússia es va transformar completament. 
En un intent d’expressar l’espiritualitat íntima 
mitjançat la dansa i de mostrar els racons de l’ànima, 
s’intercalen fragments del clàssic de Txaikovski amb 
l'electrònica de Sitkovetski.

La coreografia d’Eifman, defensada amb una com-
panyia de ballarins extraordinaris, és impressionant, 
ràpida i plena de moviments acrobàtics.
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ONEGIN 
D'EIFMAN 
BALLET 

Basat en la novel·la en vers  
d'Aleksandr Puixkin 

Novembre 2020    Torn       Preus

DIUMENGE 15 17 h T De 10 a 180 €

DILLUNS 16 20 h H De 10 a 180 €

DIMARTS 17 20 h PA De 10 a 180 €

DIMECRES 18 20 h B De 10 a 180 €

DIJOUS 19 20 h A De 10 a 180 €

Boris Eifman presenta una versió 
contemporània i poètica del text 
de Puixkin on intercala la música 
de Txaikovski amb l'eletrònica de 
Sitkovetski.

Durada aproximada: 2 hores

15
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“Quan confio en la gran literatura per construir els meus 
ballets, ho faig en un intent d’expressar, a través de l’art 
coreogràfic, l’impacte emocional de la saviesa i la crea-
tivitat dels nostres grans predecessors. La paraula és un 
instrument de creació i de destrucció: pot acabar amb la 
vida tan fàcilment com infondre’n de nova.

El llenguatge del moviment corporal, la forma d’autoex-
pressió més antiga que es coneix, projecta valors espiri-
tuals i emocionals universals que tothom pot entendre. 
Així, doncs, utilitzant una font literària em vaig plantejar 
una missió concreta: abordar temes que realment im-
porten als meus contemporanis, i que es puguin trans-
metre només a través del gran art de la dansa. 

Pot ser que algú es faci les preguntes següents: per què 
vaig triar la novel·la versificada Eugene Onegin d’Aleksandr 
Puixkin per al meu ballet? Quina importància té per a 
mi? Els crítics i estudiosos de la literatura han qualifi-
cat aquest llibre com l’“enciclopèdia de la vida russa”. 
Puixkin, amb un domini de la paraula extraordinària-
ment vívid i escrupolosament exacte, juntament amb un 
gran talent per al discerniment psicològic, va descriure el 
caràcter nacional rus del seu temps i va crear la imatge 
poètica de l’ànima russa, misteriosa, impredictible i sen-
se rival en la seva sensualitat.

Amb el meu art sempre m’he esforçat per desxifrar 
l’enigmàtica ànima russa. La meva interpretació coreo-
gràfica d’Eugene Onegin no és més que un altre intent 
d’expressar, a través de la dansa, el misteri de l’esperit 
humà.

El que he fet en el ballet ha estat situar els personatges 
de Puixkin en l’època moderna, en noves circumstàncies 
i condicions que poden semblar més dramàtiques, de 
vegades fins i tot extremes, quan el vell món s’enfonsa i 
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EUGENE  
ONEGIN
Boris 
Eifman
Coreògraf i director de l’Eifman Ballet

Eugene Onegin és una versió ballet de la novel·la en 
vers d’Aleksandr Puixkin en la qual Boris Eifman combi-
na el classicisme i la modernitat. Els herois de Puixkin 
estan representats com homes i dones d’avui dia que 
viuen al llindar del segle marcat per canvis socials dràs-
tics. Una inesperada combinació de música clàssica de 
Piotr Txaikovski i de música rock d’Aleksandr Sitkovetski 
ajuda el públic a comprendre millor l’original concepte 
creatiu d’Eifman.

El ballet Eugene Onegin ofereix una oportunitat única 
d’interpretar de manera contemporània aquesta trama 
literària clàssica.

la nova realitat imposa poderosament unes regles noves. 
Necessitava aquesta mena d’experiment per respondre 
una pregunta que realment m’importa: què és l’ànima 
russa avui dia? Ha conservat la seva originalitat, el seu 
misteri, el seu atractiu? Quin rumb haurien seguit els 
personatges de la novel·la si visquessin en l’actualitat? 
En aquesta “enciclopèdia de la vida russa”, què és un re-
flex dels temps i què continua sent un tema clau per a 
moltes generacions dels meus compatriotes?

L’art de la coreografia no ens ofereix solucions als rep-
tes que ha d’afrontar la nostra societat. Tanmateix, si els 
plantegem de manera creativa i els avaluem i analitzem, 
contribuïm a desenvolupar-los i a millorar-los”.

RETALLS DE PREMSA

“Potser la manera més encertada de definir el coreògraf 
Boris Eifman és dir que és el Jerome Robbins del ballet 
rus, ja que, a més de mestre de teatre, és un gran crea-
dor de danses; un home amb una intuïció perfecta de 
com els gestos, la música i l’escenografia es poden fusi-
onar amb l’art d’explicar històries i el desenvolupament 
dels personatges”. 

Hedy Weiss, Chicago Sun-Times 

“El fascinant i intrèpid enfocament de Boris Eifman 
cap al ballet és tremendament idiosincràtic, de vegades 
desconcertantment juvenil, però sovint entretingut i po-
ques vegades avorrit”. 

Sid Smith, Chicago Tribune 

“Els intents d’Eifman d’agafar una història russa vene-
rada i situar-la en el context de la nova Rússia poden 
ser audaços, i revelen no només una línia innegablement 
atractiva de romanticisme salvatge, sinó també una gran 
paràbola sobre el dubte, que es qüestiona a si mateix i 
inquieta el caràcter rus modern, i l’anhel destructiu pel 
desig inabastable dels cors que ens inquieta a tots”. 

Mary Ellen Hunt, San Francisco Chronicle

“La seva intel·ligència es manifesta de diverses maneres 
a Onegin, sobretot perquè ha conservat la combinació 
de drama, història d’amor i sàtira que caracteritza la no-
vel·la de Puixkin. Una gran part de l’audiència no reco-
neixerà aquest deute, però ningú passarà per alt la rica i 
emocionant experiència que en resulta. En relació amb 
el talent, Eifman és infal·liblement inventiu pel que fa 
a la coreografia (les elevacions, tan difícils de fer-les bé, 
són enlluernadores). És magnífic a l’hora de transmetre 

totes les formes d’experiència eròtica, el seu moviment 
sempre és expressiu i extraordinàriament fluid, i el seu 
treball és visualment captivador”.

Alan Helms, Ballet Magazine 

“Intensitat emocional, tècnica sinuosa i una sensualitat 
ferotge caracteritzen el Ballet Eifman de Sant Petersburg. 
Amb una reimaginació atrevida del classicisme literari 
rus del segle xix d’Aleksandr Puixkin, Eugene Onegin, el 
director artístic Boris Eifman ha convertit el ballet en 
un emocionant viatge per aigües braves, que arrossega 
els espectadors cap al remolí de les passions conflictives 
ambientades a la Rússia postsoviètica, a començaments 
de la dècada dels noranta.” 

Pam Diamond, Orange County Register 

“Té una energia imaginativa, un vincle amb la seva font, 
que sembla més russa i més vibrant que en la versió 
familiar de John Cranko. L’acció es desenvolupa princi-
palment a través de la reimaginació d’Eifman del perí-
ode i el lloc”. 

Judith Mackrell, The Guardian

“La coreografia d’Eifman és exactament el que esperem 
d’ell, movent-se entre conjunts fent espetegar els dits 
i monòlegs difícils ballats acrobàticament en els quals 
cada mica d’emoció s’exhibeix en extremitats amb dolor”. 

Debra Craine, The Times 

“Eifman té una visió molt lúcida en l’ús del seu magnífic 
cos de ballet, i fa servir un estil molt precís en la creació 
de patrons fluids i calidoscòpics als quals els ballarins res-
ponen en tot moment amb una sincronització impressi-
onant. El treball dels solistes és implacablement físic, i 
utilitza un flux interminable d’elevacions, incloent-hi un 
duo per a Onegin i Lenski, que també podria venir direc-
tament de Las Vegas, amb unes acrobàcies molt fluides 
mà a mà”. 

Graham Watts, LondonDance 

“No hi ha possibilitat d’avorrir-se durant aquesta pro-
ducció! Les escenes són curtes i episòdiques i hi ha poc 
temps per pensar el perquè i el per a què de les accions. 
Sens dubte, captiva l’atenció de tothom. La coreografia 
d’Eifman és impressionantment ràpida, plena de movi-
ments acrobàtics i gimnàstics”. 

Margaret Willis, Bachtrack 
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OPERA SERIA EN TRES ACTES
Llibret de Vittorio Amedeo Cigna-Santi, sobre Mithridate  

de Jean Racine i traduït a l’italià per Giuseppe Parini

Estrena absoluta: 26/12/1770 al Teatro Regio Ducal de Milà 
Estrena a Barcelona: 11/03/1996, al Palau de la Música 

Catalana (temporada del Liceu) en versió de concert 
Última representació temporada Liceu: 14/03/1996 

Total de representacions al Liceu: 2 
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NOVEMBRE

24
2020

20 H

ÒPERA

MITRIDATE,  
RE DI PONTO
(VERSIÓ CONCERT)
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E l regne de Mitridate està 
assetjat per Roma, i els seus fills, 
Farnace i Sifare, estan tots dos 
enamorats d’Aspasia, la dona 

amb la qual planeja casar-se el mateix rei 
tirà, ofuscat amb la venjança. A mesura 
que l’amenaça romana avança, la família 
esclata fracturada per la por, la gelosia i 
la passió. Un jove Mozart, de només  
14 anys, escriu la seva tercera òpera.

El compositor exposa amb nuesa i 
subtilitat les obsessions, les febleses i 
les inseguretats del personatge central. 
En aquest combat íntim, Mitridate 
retrata amb cruesa les incerteses en 
la transmissió del poder, les relacions 
paternofilials, les rivalitats fraternals 
i l’indult: es pot perdonar un amant 
que t’abandona? Pots disculpar el pare 
que estava a punt d’assassinar-te? 
Tots aquests temes són abordats 
magistralment per un adolescent genial, 
que deixa per a la posteritat un darrer 
quintet on afloren les lliçons: venjança 
contra aquells que vulguin acabar amb  
la llibertat del món. Un finale on la 
realitat de la vida dels homes es mesura 
amb la mida dels seus propis ideals.

MITRIDATE Pene Pati
ASPASIA Julie Fuchs
SIFARE Elsa Dreisig
FARNACE Jakub Józef Orlinski
ISMENE Sarah Aristidou
MARZIO Jonathan Winell 
ARBATE Adriana Bignagni

Les Musiciens du Louvre 

Direcció Marc Minkowski

Un excel·lent cast amb 
Marc Minkowski al 
capdavant per defensar 
una partitura del jove 
Mozart.

Novembre 2020 Torn Preus

DIMARTS 24  20 h A De 15 a 260 €

Durada aproximada: 3 hores 30 minuts

Wolfgang 
Amadeus 
Mozart
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Mentre era de gira per Itàlia amb el seu pare Leopold, 
Wolfgang Amadeus Mozart va rebre un encàrrec impor-
tant: compondre una òpera completa per al Teatro Regio 
Ducale de Milà. Aquella feina va suposar un moment de-
cisiu per al jove compositor de catorze anys. 

A diferència de les comèdies més amenes de Mozart 
que coneixen molts aficionats a l’òpera, Mitridate, re di 
Ponto (1770) té un argument seriós, d’acord amb moltes 
de les pràctiques dramàtiques i musicals distintives de 
mitjan segle xviii. Els antics conflictes històrics i familiars 
de l’òpera són bastant comuns. Els personatges reials, 
com ara Aspasia i Sifare, es debaten entre els seus deutes 
polítics, les aliances dinàstiques i l’amor romàntic, però 
estan disposats a sacrificar els seus desitjos personals pel 
bé del regne.

Els missatges polítics i ètics d’aquestes històries es trans-
meten principalment mitjançant àries, monòlegs melodi-
osos extensos que creen sumptuosos retrats de les emo-
cions dels personatges. L’acció i el diàleg tenen lloc en 
seccions recitatives senzilles, semblants a la parla, acom-
panyades pel clavicèmbal i uns pocs instruments.

Durant el segle xviii, les àries s’escrivien de manera perso-
nalitzada per a cada intèrpret. El mateix Mozart va obser-
var en una ocasió que «una ària a la veu d’un cantant... 
com si fos un vestit fet a mida». 

Mozart va seguir una altra pràctica comuna en la creació 
de les àries d’òpera: repetir moltes vegades seccions sen-
ceres de música i paraules. Això permetia als cantants 
afegir ornamentacions quan tornaven passatges musi-
cals, i animava els oients a gaudir de les emocions ex-
pressades per la música, així com admirar les variacions 
de les veus.

A més de mostrar les virtuts dels cantants, les àries de 
Mozart revelen les personalitats dels personatges. En 
aquesta història, Ismene actua com la veu de la raó. Per 
tant, les seves àries són més fluides i harmònicament 
estables. Les àries de Mitridate, per la seva banda, tenen 
tendència a ser curtes i abruptes al final; la música del 
personatge suggereix que és un home precipitat i, per 
tant, no apte per governar. Les àries de Sifare n’evoquen 
la noblesa: «Lungi da te», en particular, una ària que el 
compositor va reescriure diverses vegades, reflecteix la 
natura honorable del personatge mitjançant un tempo 
majestuós, fraseigs prolongats i elegants, i un destacat 
solo de trompa. L’associació entre la trompa i la veu 
simbolitza el desig de Sifare de cooperar amb els altres 
pel bé comú.

L'EDUCACIÓ  
D'UN PRODIGI: 
MITRIDATE,  
RE DI PONTO
Laurel E.  
Zeiss
Professora a la Baylor University.  
Vicepresidenta de la Mozart Society  
of America

Una característica inusual de Mitridate és la quantitat 
de recitatius amb acompanyament orquestral (recitati-
vo obbligato) que conté. Mentre que les àries mostren 
principalment les destreses dels cantants i fins i tot 
se’n delecten, aquestes seccions destaquen l’habilitat 
artística de Mozart. Aquest tipus de recitatius ofereix 
«a l’escriptor l’oportunitat... de mostrar la sumptuositat 
del seu poder d’inventiva», ja que ha de descriure pas-
sions intenses, sovint divergents, en només uns pocs 
compassos de música. El recitativo obbligato es reserva 
per als punts crítics del drama, com ara quan Aspasia 
considera el suïcidi al tercer acte. Els canvis harmònics 
inesperats i les interjeccions orquestrals ajuden a trans-
metre l’agitació dels personatges i els tombs dramàtics, 
com quan el traïdor Farnace lamenta els seus actes i 
escull la lleialtat.

Extracte del llibre Temporada d'òpera 2020-2021  
d'Amics del Liceu.

Mozart va seguir una altra 
pràctica comuna en la creació 
de les àries de l’òpera: repetir 

moltes vegades seccions senceres 
de música i paraules.

A dalt, el contratenor Jakub 
Józef Orlinski i a l'esquerra, 
el tenor Pene Pati. 



Amb les meves tisores per tallar 
com les roses les paraules, 
vaig haver de buscar forats de temps.

(“Poeta”, Es perd el senyal)

Direction, 2017
Installation: Norwegian boats, red wool
KODE-Art Museum of Bergen, Bergen, Norway
Photo by Sunhi Mang
© VEGAP, Madrid, 2020 and the artist



ÒPERA EN TRES ACTES
Llibret de Francesco Maria Piave basat en  

La Dame aux Camélias d’Alexandre Dumas fill.

Estrena absoluta: Teatro La Fenice 06/03/1853
Estrena a Barcelona: 25/10/1855, al Gran Teatre del Liceu

Darrera representació al Liceu: 18/07/2015
Total de representacions al Liceu: 251

Intèrprets 
VIOLETTA VALÉRY Kristina Mkhitaryan 5, 9, 
12, 14, 17, 20 i 29 desembre / Rosa Feola 
(7), 10, 13, 15, 19, 21, 28 i 30 desembre
FLORA BERVOIX Laura Vila
ANINNA Gemma Coma-Alabert
ALFREDO GERMONT Pavol Breslik 5, 9, 12, 
14, 17, 20 i 29 desembre / Dmitry Korchak 
(7), 10, 13, 15, 19, 21, 28 i 30 desembre
GIORGIO GERMONT George Petean 5, 9, 12, 
14, 17, 20 i 29 desembre / Giovanni Meoni 
(7), 10, 13, 15, 19, 21, 28 i 30 desembre
GASTONE Aaron Blake
BARÓ DOUPHOL Gerardo Bullón
MARQUÈS D'OBIGNY Tomeu Bibiloni
DOCTOR GRENVIL Felipe Bou

Orquestra simfònica i cOr del Gran 
teatre del liceu

Direcció del Cor Conxita Garcia
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Fitxa artística
Direcció musical Speranza Scappucci
Direcció musical (assistència) Daniel 
Montané ((7), 14, 19 i 29 desembre)
Direcció d'escena David McVicar
Reposició Marie Lambert
Escenografia i vestuari Tanya McCallin
Coreogafia Andrew George
Il·luminació Jennifer Tipton
Producció Gran Teatre del Liceu, Scottish 
Opera (Glasgow), Welsh National Opera 
(Cardiff), Teatro Real (Madrid)

DESEMBRE

05
2020

20 H

FUNCIÓ 
INAUGURAL

ÒPERAGiuseppe Verdi
LA TRAVIATA
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L a traviata destaca per 
l’enfocament realista: la història 
de Violetta, al llit de mort, 
evocant com a flashback la seva 

vida de cortesana. Una exaltació a la 
vida i a les virtuts humanes com ara la 
generositat, la compassió i el sacrifici 
pels altres, que es veuen frustrades pel 
judici implacable d’una societat classista, 
on Alfredo és l’estereotip de l’ardent 
amant obsessiu.

La magistral producció de David 
McVicar ens permet fer una relectura 
contemporània i una exploració de 
la intimitat dels personatges. Un 
melodrama grandiós amb ambientació 
d’època on s’explica el sacrifici de les 
obsessions materials per la noblesa  
de l’amor.

Amb un delicat i sensible preludi només 
per a cordes, Verdi afirmava la seva 
intenció de desafiar les normes. La seva 
Violetta és la tràgica heroïna presentada 
nua davant de la violència d’una 
comunitat implacable i violenta que 
promou els plaers per sacrificar una dona 
innocent a l’altar de la moralitat burgesa.

* Funció amb audiodescripció

Durada aproximada: 2 hores 50 minuts

Torna el grandiós 
melodrama amb la direcció 
d’escena de David McVicar 
i la directora d’orquestra 
Speranza Scappucci.

Desembre 2020 Torn Preus

DISSABTE 5 20 h C De 15 a 290 €

DILLUNS 7 20 h #Liceunder35 20 €

DIMECRES 9 20 h B De 15 a 290 €

DIJOUS 10 20 h PA De 15 a 290 €

DISSABTE 12 18 h F De 15 a 290 €

DIUMENGE 13 17 h PD De 15 a 290 €

DILLUNS 14 20 h A De 15 a 290 €

DIMARTS 15 20 h G De 15 a 290 €

DIJOUS 17 20 h E De 15 a 290 €

DISSABTE 19 20 h PB De 15 a 290 €

DIUMENGE 20 18 h T De 15 a 290 €

DILLUNS 21 20 h D De 15 a 290 €

DILLUNS 28 20 h PC De 15 a 290 €

DIMARTS 29* 20 h - De 15 a 290 €

DIMECRES 30 20 h H De 15 a 290 €

Kristina Mkhitaryan
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“UN ARGUMENT 
PER A AQUESTS 
TEMPS”: REALISME 
I MODERNITAT A 
LA TRAVIATA
Ditlev Rindom
Membre del Departament de Música del King’s 
College de Londres

“Anit La traviata va fracassar”, escrivia Giuseppe Verdi 
després de l’estrena mundial de la seva última òpera 
el març de 1853. “Va ser culpa meva o dels cantants? 
Només el temps ho dirà”. Aclaparada per un públic 
poc impressionat, La traviata va ser retirada de l’esce-
na de La Fenice de Venècia després de poques repre-
sentacions. No obstant, l’escepticisme de Verdi sobre 
la resposta inicial era del tot correcte. Tan sols un any 
després, La traviata es va tornar a posar en escena 
en un altre teatre de Venècia amb un nou elenc i va 
assolir un èxit sorprenent, només amb lleugeres revi-
sions als actes segon i tercer.

Tot i que diverses generacions d’historiadors han de-
batut sobre la relació entre les òperes de Verdi de la 
dècada de 1840 i l’auge del nacionalisme italià, La tra-
viata és, en molts aspectes, el treball més subtilment 
radical del compositor; una òpera que combina formes 
operístiques familiars amb innovació musical, mentre 
que situa la vida contemporània al centre de l’escena.

Els orígens de l’interès de Verdi pel material reflec-
teixen la inusual contemporaneïtat de l’argument 
de l’òpera. Després de rebre l’encàrrec d’escriure una 
nova òpera per a Venècia, sembla que Verdi havia 
vist una producció de l’obra d’Alexandre Dumas fill, 
La Damme aux Camélias (1848), l’any 1852 durant 
una visita a París. La capital operística de l’Europa del 
segle xix comptava amb recursos econòmics i tecno-
lògics incomparables i havia atret prèviament Ros-
sini, Bellini i Donizetti per compondre noves obres. 
En el cas de La traviata, l’estada de Verdi a la ciutat 
es va donar en un moment molt oportú, ja que va 
coincidir amb la mort de la famosa cortesana Marie 
Duplessis i amb la immortalització de la seva història 
d’amor amb Dumas a la seva novel·la semificcional. 
Tal com ha observat el musicòleg Emilio Sala, l’estada 
de Verdi a París li va oferir més oportunitats per visi-
tar els teatres de bulevard de la ciutat, l’entorn en el 
qual s’estrenaria l’obra de Dumas. Després d’escoltar 
les característiques d’estil del món teatral de Dumas, 
Verdi va tornar a mostrar interès per tendències artís-
tiques més àmplies, tot enriquint el rang expressiu de 
l’òpera italiana de mitjan segle xix.

L’atractiu de l’obra de Dumas és sorprenent en molts 
sentits. Molts acadèmics han insistit en la influència 
que podria haver tingut la mateixa vida de Strepponi 
a l’hora d’escollir La traviata: retirada de manera 
prematura del cant, la posició social de Strepponi 
com a dona soltera era certament problemàtica. No 
obstant, la fascinació de Verdi per la història de la 
vida de Duplessis també reflectia les ressonàncies 

Tot i que diverses generacions 
d’historiadors han debatut sobre 
la relació entre les òperes de Verdi 
de la dècada de 1840 i l’auge del 
nacionalisme italià, La traviata 
és el treball més subtilment 
radical del compositor.



més àmplies de la seva fama i de la seva mort a finals 
de 1840, un període en el qual estava sorgint una 
cultura de la fama moderna i París estava assolint cada 
cop més densitat de població. La mort per tuberculosi 
de Duplessis era un exemple especialment cèlebre de 
defunció a causa d’una malaltia que en aquella època no 
tenia una causa mèdica clara i l’aspecte contagiós de la 
qual no es coneixeria fins a la dècada de 1880.

La vulgaritat de la mort de Violetta és, potser, una raó 
per la qual La traviata tindria tanta influència més tard 
en la següent generació de compositors d’òpera italians 
i acabaria sent categoritzada com una obra verista 
primerenca. L’obra de Dumas era veritablement molt 
coneguda quan Verdi i el llibretista Francesco Maria 
Piave la van adaptar i, de fet, s’estava representant a 
Venècia a l’època de l’estrena de La traviata. La idea de 
basar l’òpera en el present va resultar ser massa per a 
la censura local, que va exigir reubicar l’obra al voltant 
de l’any 1700. No va ser fins molt més endavant, al 
segle xix, que les produccions van començar a tornar a 
les intencions originals de Verdi.

Però la música de Verdi també és un component 
fonamental en la formació d’aquesta percepció de 
La traviata com a precursora de les òperes posteriors 
realistes (o veristes). Això és, en part, conseqüència 
de l’ampli ús de la música de ball a l’òpera, que situa 
fermament l’ambientació musical de l’òpera al París de 
1840 i li dona el seu color, o tinta, especial. El vals es torna 
gairebé un estil musical per a Violetta, que acompanya 
la seva salut canviant a mesura que avança l’òpera. La 
major part de la música significativa de Violetta es troba 
en versions de triple temps: des del seu soliloqui de 
l’acte I, “Ah, fors’è lui”, que es va obrint gradualment a 

la melodia d’Alfredo en el duo “Un dì, felice, eterea” a 
mesura que l’amor d’Alfredo envaeix els pensaments de 
Violetta, fins al seu comiat de la vida a l’acte III, “Addio, 
del passato”, aquesta vegada una dansa lenta de la 
mort acompanyada per l’oboè. El duo final d’Alfredo i 
Violetta, “Parigi, o cara”, és un darrer intent desesperat 
de reanimar aquells ritmes anteriors de l’òpera, ara un 
intercanvi privat silenciós que es va tornant més sorollós 
i desesperat a mesura que s’allunya l’esperança.

Les convencions de l’òpera italiana de principis del 
segle xix eren una barrera que s’havia de superar en 
nom del progrés artístic, i no pas un conjunt de normes 
musicals que conformaven el significat dramàtic. 
Aquestes formes, heretades de Rossini i Donizetti, sovint 
construïen una òpera a través d’un conjunt de peces: una 
ària lírica generalment seguida d’un moviment més ràpid 
(una stretta). En el cas concret de La traviata, la cerca 
d’alteracions a aquestes convencions també comporta el 
risc d’ignorar els mètodes sofisticats en què Verdi posa 
en equilibri les formes familiars amb efectes més nous.

L’escena de confrontació central entre Violetta i Germont 
és, potser, l’exemple més celebrat del trencament per 
part de Verdi de les convencions formals: un episodi de 
quinze minuts entre la soprano i el baríton que passa de 
l’ària al recitatiu i al duo. Però en termes teatrals, aquest 
és també l’episodi més evidentment melodramàtic de 
l’òpera, ja que una dona innocent és humiliada per un 
home gran, i la veu lírica de Violetta torna a prendre el 
control a “Dite alle giovine”, amb una melodia sostinguda 
enfront dels crits trencats de Germont. 

Extracte del llibre Temporada d'òpera 2020-2021  
d'Amics del Liceu.
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Direcció musical
Graduada per la Juilliard School 
de Nova York i pel Conservatori 
de Santa Cecilia de Roma, ha 
dirigit en teatres de Roma, Vi-
ena, Zuric, Los Angeles i Nova 
York. Des de l’any 2017 és la 
principal directora convidada 
a la Royal Opéra de Wallonie a 
Lieja, on darrerament ha dirigit 
Madama Butterfly, La Ceneren-
tola i La sonnambula. Entre els 
seus compromisos recents tam-
bé hi ha Il barbiere di Siviglia 
a Toronto, Le nozze di Figaro a 
Viena i Rigoletto a París, entre 
d’altres. Debutà al Gran Teatre 
del Liceu la temporada 2017/18 
amb Attila en versió concert.

Speranza 
Scappucci

GIORGIO GERMONT
Nascut a Cluj-Napoca (Roma-
nia), estudià a la seva ciutat 
amb Vicenç Sardinero i Giorgio 
Zancanaro. Debutà a Cluj-Na-
poca amb el rol titular de Don 
Giovanni i internacionalment 
com a Marcello (La bohème)  
al Teatro dell’Opera de Roma. 
Va ser membre de la compa-
nyia estable de l’Staatsoper 
d’Hamburg entre els anys 2002 
i 2010. Ha cantat Il barbiere  
di Siviglia, Pagliacci, Il trovatore, 
La bohème, Don Carlo, Lucia  
di Lammermoor, L’elisir d’amo-
re, Faust i Rigoletto, entre altres 
títols. Al Liceu ha participat 
en Don Carlos (2006/07), La 
bohème (2011/12) i Il trovatore 
(2016/17).

George 
Petean 

Baríton

VIOLETTA VALÉRY
Es donà a conèixer el 2010 
gràcies al concurs de cant 
Operalia, del qual va guanyar 
el segon premi, el del públic 
i el de sarsuela. Des d’ales-
hores ha cantat en teatres 
de Milà, Roma, Zuric, Munic, 
Chicago, Torí, Salzburg i 
Berlín, entre altres ciutats. I 
dels seus compromisos més 
recents, destaquen Adina 
(L’elisir d’amore) a Milà, Viena 
i Hamburg; Fiorilla (Il turco 
in Italia) a Milà i Zuric, així 
com La sonnambula a Berlín 
i Rigoletto a Munic. Debuta al 
Gran Teatre del Liceu

Rosa 
Feola 

Soprano

VIOLETTA VALÉRY
Formada a Moscou, va 
participar al programa per a 
joves artistes del Teatre Bolxoi, 
on encara té vinculació. Ha 
guanyat diversos guardons: 
el primer premi del concurs 
Queen Sonja a Oslo (2013),  
el tercer premi del Neue Stim-
men (2013) i el segon premi 
de l’Operalia (2017). Entre els 
seus compromisos més recents 
figuren La traviata a Londres 
i Zuric, així com Alcina al 
Festival de Glyndebourne i a 
l’Opéra de Lorena, i Les indes 
galantes a Ginebra. Al Gran 
Teatre del Liceu va cantar al 
concert final de la 49a edició 
del Concurs Francesc Viñas.

Kristina  
Mkhitaryan 

Soprano
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«Libiamo ne lieti calici» (brindis)
Violetta i Alfredo, acte I. Violetta celebra una festa a 
casa seva i tots els convidats brinden, entre ells, Alfredo.

«Ah forse è lui… Sempre libera»
Violetta, acte I. Un cop tothom ha marxat, Violetta 
es queda sola i reflexiona sobre la seva vida. De lluny, 
sentim la veu d’Alfredo.

«Di Provenza il mar»
Germont, acte II. El pare d’Alfredo, Giorgio Germont, 
desaprova la relació de Violetta i el seu fill, i li demana 
que torni a casa.

MOMENTS
MUSICALS
C L AU
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MOMENTS
MUSICALS
C L A U

Perseguint la bellesa estaràs sol, 
perquè, en trobar-la, s’esvaneix i deixa 
la seva pols de papallona als dits.

(“Poètica”, Edat roja)

Diary, 2017
Installation: red thread, wooden table, wooden chair, paper
OpenArt Biennale, Örebro, Sweden
Photo by Sofia Isaaksson; courtesy of the artist
© VEGAP, Madrid, 2020 and the artist
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DESEMBRE

23
2020

20 H

CONCERT

L a soprano nord-americana, en la seva segona 
aparició de la temporada i després dels seus 
èxits amb Andrea Chénier i Luisa Miller, 
torna per enfrontar-se a les grans escenes de 

les tres reines isabelines: l’orgullosa Maria Stuarda, 
la passional Anna Bolena i la poderosa Isabel I. 
Cadascuna d’elles és un extraordinari repte per a 
una cantant-actriu, en el qual ha de combinar un 
important so i una tècnica magistral amb un carisma 
incomparable. 

Predilecta del nostre públic, Sondra Radvanovsky és 
una de les poques cantants de la nostra època que 
ha presentat totes aquestes heroïnes en una mateixa 
temporada.

Les escenes finals de la trilogia Tudor de Donizetti 
(Anna Bolena, Maria Stuarda i Roberto Devereux), 
amb un vestuari diferent per a cada reina, seran un 
regal per a l’eternitat.

SONDRA  
RADVANOVSKY: 
LES TRES  
REINES 
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Soprano Sondra Radvanovsky
Mezzosoprano Gemma Coma-Alabert
Baríton Gerardo Bullón
Tenor César Cortés

Proposta escènica Rafael Villalobos

Orquestra simfònica i cOr del Gran teatre  
del liceu

Direcció Riccardo Frizza
Direcció del Cor Conxita Garcia

Durada aproximada: 2 hores

Desembre 2020 Torn Preus

DIMECRES 23  20 h B De 10 a 180 €

Les grans escenes de les 
reines Tudor de Donizetti 
amb Sondra Radvanovsky.

Sondra Radvanovsky
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GENER

2021

20 H

CONCERT

L a lenta cerimònia del refús. Considerat el 
testament espiritual de Franz Schubert, el 
Viatge d’hivern és un dels cicles de cançons 
més importants de la història de la música. 

Escrites a partir de textos de Wilhelm Müller, és on 
trobem les idees, els anhels, les esperances i les 
obsessions que el compositor vienès va acumular 
com la neu. Un jove sol i desencisat de la vida i de 
l’amor davalla a les tenebres blanques i endinsa 
l’oient al món interior, tan devastat com bell.

L’artista japonesa resident a Berlín Chiharu Shiota, 
artista convidada de la temporada, ha preparat 
una instal·lació per dialogar en comunió amb els 
compassos musicals de Schubert. Un món ple 
d’inquietuds i ofuscació que revela traumes interiors, 
ferides i una crida hipnòtica a la solitud i l’aïllament.

Durada aproximada: 1 hora 10 minuts

WINTERREISE 
AMB CHIHARU 
SHIOTA 
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F. Schubert: Winterreise D.911

Baríton James Newby
Piano Joseph Middleton

A l'espai de la Sala Miralls es podrà veure una 
instal·lació de l'artista Chiharu Shiota durant  
tot el mes de gener i febrer.

Sala Miralls

Gener 2021         Torn      Preus

DIMARTS 12 20 h - 35 €

DIMECRES 13 20 h - 35 €

DIJOUS 14 20 h - 35 €

La música de Schubert i la 
instal·lació de Shiota envaeixen 
la Sala Miralls per submergir-nos 
en un món ple d’inquietuds.

Accumulation-Searching for the Destination, 
2014/2019

Suitcase, motor, red rope
Installation view: Shiota Chiharu: 

The Soul Trembles, Mori Art Museum, Tokyo, 2019
Photo: Sunhi Mang, Photo Courtesy:  

Mori Art Museum, Tokyo
© VEGAP, Madrid, 2020 and the artist

12
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LICEU
CENTRE
D’ARTS

LICEU CENTRE D’ARTS  | 83TEMPORADA 2020-2021 | 82

DIUMENGE 17 DE GENER DE 2021,   
des de les 11 h

Jornada immersiva en la qual el Liceu esdevé un 
centre d’arts.

Durant la jornada, una sèrie d’artistes convidats 
ens ajudaran a reflexionar sobre l’obsessió. Una 
compulsió envers la creació que té origen en una 
ferida o un trauma: una cicatriu impossible de 
tancar perquè, d’altra banda, és el motor primer 
d’aquest impuls creatiu.

Instal·lacions, mostres, conferències, tallers, visites 
amb els artistes... Un Liceu que reflexiona sobre el 
món des de l’òptica plàstica i visual.

Reserva la teva entrada pel Liceu Centre d’Arts a:  
www.liceu.cat/centredart. Disponible a partir del  
15 de juny. Les inscripcions als tallers també 
estaran disponibles a partir d’aquesta data.

Frederic Amat  |  artista visual i escenògraf

Instal·lació – Hall

Conferència-taller: “Frederic Amat, la dissolució de les 
fronteres de les expressions artístiques al segle xxi que 
es manifesten des d’un mateix ull, en diferents mitjans 
expressius”.  |  Preu: 15 €

Joan Margarit  |  poeta
Lectura poètica dels seus versos a la Sala.

Chiharu Shiota
Instal·lació – Sala Miralls

Santi Moix  |  pintor, gravador i ceramista

Ceràmiques – Diferents espais

Eulàlia Valldosera  |  artista i mediadora

Vídeo: Penelope has a Voice – Sala
Taller: “El altres invisibles”

En un exercici d’autohipnosi, l’artista posa la veu a diver-
sos compositors i intèrprets per respondre a les preguntes 
que el públic planteja davant l’òpera. El seu cos convertit 
en antena rep els pensaments dels artistes en el moment 
en què executen les seves creacions tot fent un diagnòstic 
emocional i cultural de l’imaginari col·lectiu. Un exercici 
d’arqueologia psíquica que proposa reactivar la tradició de 
les pitonisses o mèdiums que es van ajudar d’imatges i 
objectes per transgredir les lleis espaciotemporals. Inscrip-
ció prèvia. | Places limitades.

Andy Warhol  |  artista plàstic i cineasta

Vídeo: Empire, 1964 – Sala
Vídeo: Sleep, 1964 – Sala

Laia Abril  |  fotògrafa i artista multidisciplinària

Taller de selfies

Aprendràs a fer servir diverses tècniques per millorar les 
teves fotos i a triar les xarxes on penjar-les. Veurem opcions 
d’edició i debatrem sobre el fet sociològic de la selfie. Vine 
amb el teu mòbil a la mà! 

Durada: 2 sessions de 3 h | Inscripció prèvia (40 places) | 
Preu: 15 €

Martín García Cros  |  retratista i pintor

Taller de dibuix al natural amb model. Obert a totes les 
edats i dirigit per García Cros.

Durada: 2 sessions de 3 h | Inscripció prèvia (30 places) | 
Preu: 15 €

Lapin  |  artista i urban sketcher

Taller de sketching

Deixa’t inspirar per la bellesa de la Sala. Adreçat a totes les 
edats i dirigit per Lapin.

Durada: 3 h | Inscripció prèvia (15 places) | Preu: 15 €

El diàleg entre les arts com a 
pretext per reflexionar sobre 
el paper de l’art en la societat 
i en el món.
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ÒPERA EN UN PRÒLEG, TRES ACTES I EPÍLEG 
Llibret de Jules Barbier basat en tres contes d'E. T. A. Hoffmann

Estrena absoluta: 10/02/1881 a l’Opéra Comique de París
Estrena a Barcelona: 22/04/1905 al Teatre Eldorado (en castellà)

Estrena al Liceu: 05/02/1924
Darrera representació al Liceu: 23/02/2013

Total de representacions al Liceu: 25

Intèrprets 
STELLA Adriana González
OLYMPIA Olga Pudova 18, 20, 25, 28 i 31 
gener / Rocío Pérez 19, 21, 26, 30 gener i 
1 febrer
ANTONIA Ermonela Jaho
GIULIETTA Nino Sugurladze 18, 20, 25, 28 
i 31 gener / Ginger Costa-Jackson 19, 21, 
26, 30 gener i 1 febrer
LA MUSA / NICKLAUSSE Stéphanie d’Oustrac 
18, 20, 25, 28 i 31 gener / Marina Viotti 19, 
21, 26, 30 gener i 1 febrer
LA VEU DE LA TOMBA Laura Vila
HOFFMANN John Osborn 18, 20, 25, 28 i 
31 gener / Arturo Chacón-Cruz 19, 21, 26, 
30 gener i 1 febrer
LINDORF / COPPÉLIUS / DOCTOR MIRACLE 
/ CAPITÀ DAPERTUTTO Aleksander 
Vinogradov 18, 20, 25, 28 i 31 gener / 
Roberto Tagliavini 19, 21, 26, 30 gener  
i 1 febrer 
CRESPEL / LUTHER Alexey Bogdanov
PETER SCHLÉMIL / HERMANN Carlos Daza
ANDRÈS / COCHENILLE / FRANTZ / 
PITICHIANACCIO Vincent Ordonneau
NATHANAËL Roger Padullés

Orquestra simfònica i cOr del Gran 
teatre del liceu

Direcció del Cor Conxita Garcia
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Fitxa artística
Direcció musical Jordan de Souza
Direcció d'escena Laurent Pelly
Direcció d'escena associada Christian Räth
Dramatúrgia i versió del llibret Agathe 
Mélinand
Escenografia Chantal Thomas
Il·luminació Joël Adam
Disseny del vídeo Charles Carcopino
Producció Gran Teatre del Liceu, Opéra 
National de Lyon, San Francisco Opera

GENER

2021

20 H

FUNCIÓ 
INAUGURAL

ÒPERA

Jacques Offenbach

LES CONTES 
D'HOFFMANN
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Offenbach crea un món amb 
les seves pròpies regles. Situa 
Hoffmann com un poeta i 
compositor maleït que evoca 

el seu passat amorós i ens condueix a 
través d’un univers en què els somnis  
i la realitat s’entrellacen.

Aquesta obra inacabada per la mort 
del compositor l’any 1880 narra 
els infortunis del poeta Hoffmann, 
obsessionat amb triomfar en l’amor, 
a través de tres històries doloroses 
inspirades per dones: la freda nina 
Olimpia, la fràgil i innocent Antonia  
i la cruel cortesana Giulietta. 

La preciosa (i també sinistra) producció 
romàntica de Laurent Pelly per al Gran 
Teatre del Liceu recull les dues cares 
del Romanticisme: la fosca història i la 
màgia del seu revers. Pelly crea un entorn 
extraordinari per retratar el torturat 
poeta i la frustració per la seva nèmesi. 
Un cop acabats els seus contes, tot i que 
Hoffmann vol oblidar, acabarà trobant el 
consol en el seu geni creatiu. Com ens 
recorda l’artista i mare del feminisme 
en la creació, Louise Bourgeois: “L’art és 
garantia de salut mental”, una forma de 
sanar l’individu i el món. 

* Funció amb audiodescripció

Durada aproximada: 3 hores 45 minuts

Gener 2021 Torn Preus

DILLUNS 18 20 h A De 15 a 290 €

DIMARTS 19 20 h H De 15 a 275 €

DIMECRES 20 20 h B De 15 a 290 €

DIJOUS 21 20 h PE De 15 a 275 €

DILLUNS 25 20 h G De 15 a 290 €

DIMARTS 26 20 h PA De 15 a 275 €

DIJOUS 28 20 h E De 15 a 290 €

DISSABTE 30 20 h C De 15 a 290 €

DIUMENGE 31* 17 h T De 15 a 275 €

Febrer 2021

DILLUNS 1 20 h D De 15 a 290 €

John Osborn

18
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El 20 de juny de 1819 neix una de les figures més enllu-
ernadores de la història de la música europea: Jacques 
Offenbach. La seva gran capacitat de composició, amb 
centenars d’òperes, operetes i ballets, l’han convertit 
en un dels dramaturgs musicals més importants de 
segle xix i en un dels compositors més destacats del 
Romanticisme europeu. Trobem els fonaments de la 
seva extraordinària obra a la seva ciutat natal, la ciutat 
alemanya de Colònia. Ben aviat demostra que és un 
nen amb un talent excepcional amb el violoncel, que 
absorbeix amb entusiasme tot allò que li ofereix l’es-
cena musical de la seva terra natal: des de les cançons 
espirituals de la sinagoga o la Catedral de Colònia, 
passant pels romàntics lieder alemanys i els mordaços 
vodevils francesos, fins a les alegres cançons i els balls 
de Carnestoltes. Als 14 anys es trasllada a París per es-
tudiar al Conservatori, i es canvia el nom de Jakob pel 
de Jacques. Coneix la vida i la gresca desenfrenada del 
Boulevard, així com els innombrables teatres amb les 
seves orquestres, en les quals comença a guanyar-se 
el sou. De seguida, el jove músic passa a formar part 
dels brillants virtuosos que no poden faltar a les vet-
llades més refinades. Als amens salons burgesos de la 
Monarquia de Juliol coneix la seva dona, l’espanyola 
Herminie d’Alcain, el pare de la qual era un carlista que 
havia fugit a França abans que esclatés la Guerra Civil.

El punt de fuga de la creació artística d’Offenbach 
és, des del principi, el Théâtre national de l'Opéra-Co-
mique. El jove compositor s’esforça durant molts 
anys perquè les seves composicions s’interpretin en 
aquesta sala, però les seves ambicions dirigides al te-
atre musical no es van poder fer realitat fins a l’època 
dels canvis revolucionaris de 1848. El nou emperador 
dels francesos, Napoleó III, nebot del primer, permet 
que París es converteixi en l’escenari de l’incessant 
espectacle ostentós de la fête imperial. Offenbach es-
devé mestre de capella de la cèlebre Comédie-Fran-
çaise, inicialment fundada per Molière, i és allà on 
pot establir els contactes que li permetran fer un pas 
endavant decisiu. És finalment el 1858, amb l’òpera 
bufa Orpheus in der Unterwelt, quan el compositor 
assoleix la fama mundial. Al cap de poc temps, les 
obres d’Offenbach no arriben només a metròpolis 
europees com París, Viena o Londres, sinó també al 
Caire, Rio de Janeiro o Nova York. Offenbach rep en-
càrrecs de composició dels teatres més importants, 
per als quals sempre havia volgut compondre.

El 1870, quan el Segon Imperi comença a tronto-
llar durant la guerra francoprussiana, aquests anys 

LES CONTES  
D'HOFFMANN:  
UNA OBRA  
EUROPEA
Ralf-Olivier  
Schwarz
Professor a l’Institut für Musikwissenschaft 
de la Universitat de Frankfurt 

L’última gran obra dramàtica 
d’Offenbach ha anat acompanyada 
de profundes llegendes sobre el  
seu origen. La més estesa, que  
Les contes d’Hoffmann és la  
seva única òpera.
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«Il était une fois à la cour  
d’Eisenach» 
Hoffmann, acte I. Els bevedors de la taberna 
demanen a Hoffmann que els narri la llegenda 
de Kleinzach.

«Les oiseaux dans la charmille»
Olympia, acte II. Spalanzani ha creat una nina 
amb vida, Olympia, i canta l’ària de presentació.

«Belle nuit, ô nuit d’amour»  
(Barcarola)
Nicklausse i Giulietta, acte IV. Ens situem a 
Venècia, en un palau al costat del Gran Canal, 
on les protagonistes canten una cançó popular 
veneciana: la Barcarola.

MOMENTS
MUSICALS
C L AU
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LINDORF / COPPÉLIUS /
DOCTOR MIRACLE / 
CAPITÀ DAPERTUTTO
Nascut a Moscou, va debutar al 
Teatre Bolxoi als vint-i-un anys 
interpretant el rol d’Oroveso 
(Norma); des d’aleshores ha 
treballat amb els directors 
Gustavo Dudamel, Daniel 
Barenboim, Kent Nagano, 
Vladimir Jurowski, Yannick 
Nézet-Séguin, Lorin Maazel, 
Mariss Jansons o Zubin Mehta, 
entre d’altres. Els seus com-
promisos més recents li han 
permès cantar en teatres de 
Los Angeles, Nova York, Munic, 
Hamburg i Marsella. Entre els 
seus rols figuren Escamillo 
(Carmen) i altres papers de les 
òperes Lucia di Lammermoor 
i Luisa Miller. Debutà al Gran 
Teatre del Liceu la temporada 
2019/20 amb Turandot.

Alexander 
Vinogradov 

Baix

HOFFMANN
Nascut a Sioux City (Iowa), 
es donà a conèixer a escala 
internacional el 1997 a 
Colònia interpretant Fenton 
(Falstaff), dirigit per James 
Conlon. És un tenor que canta 
de manera habitual en teatres 
de Londres, París, Roma, 
Nova York, Brussel·les, Zuric, 
Amsterdam, Buenos Aires, 
Munic, Milà, San Francisco i 
Chicago, entre altres ciutats. 
Premiat pels Amics del Liceu 
com a millor cantant masculí 
de la temporada 2015/16 per 
Benvenuto Cellini, òpera amb 
què va debutar al Liceu, hi ha 
tornat amb Les pêcheurs de 
perles (2018/19).

John 
Osborn 

Tenor

ANTONIA
Va començar a rebre classes 
de cant als sis anys i gràcies 
a una beca va poder estudiar 
amb Katia Ricciarelli a Màntua 
i posteriorment es va traslladar 
a l’Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia de Roma. Ha 
guanyat premis de cant a Milà, 
Ancona i Rovereto. Entre els 
seus papers més emblemàtics 
té els rols protagonistes de La 
traviata, Madama Butterfly i 
Liù de Turandot, així com el 
de Suor Angelica. A més del 
repertori italià, també canta 
repertori francès, rus i alemany. 
Al Gran Teatre del Liceu ha 
actuat en Madama Butterfly 
(2012/13), Otello (2015/16) i 
Turandot (2019/20).

Ermonela 
Jaho 

Soprano

LA MUSA / NICKLAUSSE
Nascuda en una família de 
llarga tradició musical (és 
descendent del compositor 
Francis Poulenc), inicialment 
es volia enfocar cap al teatre, 
fins que va descobrir la pos-
sibilitat de combinar música 
i interpretació, i gràcies a un 
recital de Teresa Berganza va 
decidir dedicar-se a l’òpera. 
El director William Christie va 
tutelar la seva formació, i amb 
ell i el conjunt Les Arts Floris-
sants ha fet gires pels Estats 
Units i l’Àsia. Més enllà del 
repertori barroc, la protagonis-
ta de Carmen és un dels seus 
rols més emblemàtics. Debutà 
al Gran Teatre del Liceu la 
temporada 2019/20 amb La 
clemenza di Tito.

Stéphanie  
d’Oustrac 

Mezzosoprano
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triomfants arriben a un final precipitat. Les cruentes 
campanyes militars de Bismarck alimenten el desventu-
rat esperit del nacionalisme. Offenbach, com a europeu 
francoalemany d’arrels jueves, ara és acusat pels france-
sos de ser un espia de Prússia, i pels alemanys, de ser un 
traïdor de la pàtria. Són anys tràgics per al compositor. 
Malgrat tot, Offenbach segueix recollint èxits composi-
tius. El seu ressorgiment com a director del Théâtre de la 
Gaîté el 1873 acaba sent fallit, i Offenbach es veu obligat 
a fer front als deutes oferint una gira pels Estats Units, 
plena d’èxits però esgotadora. En particular, a causa dels 
seus forts impulsos artístics, a partir del 1870 Offenbach 
comença a experimentar una forta competència, princi-
palment de compositors com Johann Strauss o Charles 
Lecocq. És durant aquests anys que comencen a madu-
rar els plans d’Offenbach de fer una òpera sobre el tema 
romàntic de Les Contes d’Hoffmann.

Els contes fantàstics del poeta alemany E. T. A. Hoffmann 
s’integren en la imatge romàntica que es té a França del 
país i de la gent de l’altra vora del Rin. Boscos, muntanyes 
i poblets foscos en els quals criatures estranyes solitàri-
es, melancòliques i estrafolàries segueixen les seves in-
clinacions singulars i esbojarrades de manera incansable 
i obstinada. En aquest univers es difuminen els límits 
entre els mons, especialment quan la més alemanya i la 
més romàntica de totes les arts, la música, és el que està 
en joc. El 1851, Jules Barbier i Michel Carré, que després 
van ser llibretistes d’Offenbach, eleven l’escriptor com a 
gran figura dels escenaris amb la seva versió teatral de 
Les Contes d’Hoffmann.

L’última gran obra dramàtica d’Offenbach ha anat 
acompanyada de profundes llegendes romàntiques so-
bre el seu origen, començant per la més estesa: que Les 
Contes d’Hoffmann és l’única òpera d’Offenbach. Amb 
aquesta presumpta “exclusivitat” es relaciona també el 
conte de fades gairebé sentimental que diu que només 
davant la mort Offenbach hauria tingut prou valor per 
contraposar la condescendent frivolitat de les seves 
operetes amb l’autenticitat artística d’una obra “serio-
sa” (tot i que només cal fer un cop d’ull a la seva obra 
global per saber que el compositor va escriure, com a 
mínim, cinc òperes “serioses” durant la seva vida). Més 
formals són les històries que parlen de la complexitat 
de la seva obra i de les complicades circumstàncies as-
sociades a la seva creació. El fet que fins al 1910 només 
s’haguessin publicat set reduccions per a piano, cinc 
llibrets i dues partitures, totes tan diferents i allunyades 
de la voluntat compositiva d’Offenbach, es deu al fet 
que el compositor de Les Contes d’Hoffmann va mo-

rir el 5 d’octubre de 1880 després d’una llarga i greu 
malaltia, deixant una obra totalment concebuda però 
que no havia acabat de compondre. D’aquesta manera, 
l’última obra d’Offenbach es converteix en un rèquiem, 
encara més quan després de l’estrena, el 10 de febrer de 
1881 a l’Opéra-Comique (que Offenbach sempre havia 
considerat el punt de fuga de la seva obra), Les Contes 
d’Hoffmann va semblar estar destinada a un futur es-
garrifós al més pur estil d’Hoffmann.

Extracte del llibre Temporada d'òpera 2020-2021  
d'Amics del Liceu.



Als cinquanta anys em vaig comprar 
Els vuit volums del Gibbon perquè creia 
Que al final de la vida els llegiria.
...
No els he llegit però em fan companyia.

(Hivern, Es perd el senyal)

Infinity Lines, 2017
Installation: wooden chairs, red wool
SCAD Museum of Art, Savannah, GA, USA
Photo by Savannah College of Art and Design
© VEGAP, Madrid, 2020 and the artist
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GENER

24
2021

18 H

CONCERT
FINAL

D es de l’any 1963, en què el Dr. Jacint 
Vilardell va fundar el concurs en memòria 
del cèlebre tenor català Francesc Viñas, 
el certamen ha assolit un gran prestigi 

internacional i compta amb el suport dels teatres 
d’òpera més importants del món. Veus com les de 
Tamara Wilson el 2011, Javier Camarena el 2005, 
Antonio Gandia el 2004, Zeljko Lucic el 1997, Violeta 
Urmana el 1992 o Vicenç Sardinero el 1965 han 
guanyat el concurs.

58a edició del Concurs.

CONCURS  
TENOR VIÑAS 

CONCURS TENOR VIÑAS | 93CONCERTS | 92

Direcció Álvaro Albiach

Orquestra simfònica del Gran teatre del liceu

Gener 2021             Torn       Preus

PROVA FINAL
DIVENDRES 22 15 h – 15 €

CONCERT FINAL
DIUMENGE 24 18 h – De 10 a 29 €

Descobreix les veus del futur 
d’aquesta nova edició internacional 
del Concurs Tenor Viñas.

Victoria Karkacheva
guanyadora de  
la 57a edició.
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Cançons, lieder i melodies de Rachmaninov, 
Rimski-Korsakov, Txaikovski, Bridge, Debussy, 
Dvorák, Fauré, Leoncavallo i Strauss. 

Anna Netrebko soprano  
Malcolm Martineau piano 

GENER

27
2020

20 H

RECITAL

Considerada una de les grans 
dives del nostre temps, la 
soprano russa Anna Netrebko 
torna al Teatre per inaugurar 

la temporada del Liceu. Aclamada com 
la soprano més admirada del moment, 
Netrebko, que va ser descoberta fa 
25 anys per Valery Gergiev, és des 
d’aleshores la reina indiscutible dels 
teatres d’òpera més importants del 
món. És una cantant que ho té tot: una 
veu de puresa i precisió inusuals, una 
gran gamma dinàmica, imaginació i 
un enorme carisma. L’evolució de la 
seva veu és un viatge artístic increïble. 
Adorada pel públic barceloní, aquest 
és un dels rars recitals i, per tant, una 
oportunitat increïble de trobar-la en 
un programa de cant i piano finament 
cisellat, que mostrarà l’extraordinària 
extensió de la seva paleta estilística. 
Els colors infinits d’una immensa Anna 
Netrebko en aquesta íntima i deliciosa 
invitació a recórrer la intensitat poètica 
del dia i la nit, vistos per diferents 
compositors. La irresistible promesa 
d’una vetllada inesborrable. 

ANNA NETREBKO "JOUR ET NUIT" | 95RECITAL | 94

Gener 2021 Torn Preus

Dimecres 27  20 h - De 15 a 295 €

Reina de la lírica 
planetària, la gran diva 
torna al Liceu en un dels 
raríssims recitals a piano 

ANNA 
NETREBKO:  
JOUR ET NUIT
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COMÉDIE LYRIQUE (BALLET BOUFFON) 
 EN UN PRÒLEG I TRES ACTES (1745)

Llibret d’Adrien-Joseph le Valois d’Orville a partir de  
Platée ou Junon jalouse de Jacques Autreau

Entrena absoluta: 31/03/1745 a la Grande Écurie de Versailles.
Estrena a Espanya.

PLATÉE Marcel Beekman
AMOUR / CLARINE Emmanuelle de Negri
LA FOLIE Jeannine De Bique
JUNON Emilie Renard
THESPIS/MERCURE Cyril Auvity
JUPITER Edwin Crossley-Mercer

les arts flOrissants

Direcció William Christie
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FEBRER

03
2021

20 H

ÒPERA

Jean-Philippe 
RameauPLATÉE

ÒPERES | 96

Ja Jean-Philippe Rameau tenia 
50 anys quan va començar a 
escriure obres musicals per 
al teatre. Gràcies als grans 

esforços dels estudiosos, avui coneixem 
millor les obres que els seus coetanis. 
Platée, obra insígnia de la Il·lustració, és 
un entreteniment enlluernador, una joia 
barroca i també la pàgina més alegre i 
divertida del compositor. Cada escena 
és, efectivament, una barreja de temes 
iconoclastes: cors, danses i molta ironia.

Així, la trama parla de l’obsessió de 
Platée (una nimfa aquàtica) per l’amor 
de Júpiter i de com aquest li prepara 
una burla. Al final, en ple casament, es fa 
visible l’engany, i Platée, humiliada, salta 
tornant al seu pantà. Més de 275 anys de 
vida d’una partitura que encara traspua 
seducció irresistible i llibertat musical.

Al final de la seva vida, es va preguntar 
al compositor si li agradava més el so 
dels aplaudiments o bé la música de 
les seves òperes. Després d’uns instants 
pensant-s’ho, va dir: “M’agrada encara 
més la meva música”. 

Durada aproximada: 3 hores

La primera òpera de 
Rameau al Liceu de la mà  
de William Christie.

Febrer 2021 Torn Preus

DIMECRES 3  20 h H De 15 a 260 €

William Christie

(VERSIÓ CONCERT)
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Malgrat la seva genialitat, Rameau va patir nombrosos 
revessos. El 1733, la seva primera tragèdia, Hippolyte et 
Aricie, va ser un escàndol sense precedents a París, fins al 
punt de generar «la disputa dels lul·listes i els ramistes»: 
els primers defensaven amb dents i ungles la tradició 
de Lully; els segons aplaudien la riquesa de l’orquestra 
i l’harmonia, la varietat i la multiplicitat dels cors, la ci-
ència de l’escriptura contrapuntística i la potència emo-

PLATÉE, DE RAMEAU, 
ENTRE EL RIURE I 
L'EMOCIÓ
Sylvie  
Bouissou
Professora a l’Iremus  
(Institut de Recherche en Musicologie)

cional de la música de Rameau. Després de Les Indes 
galantes (1735), de Castor et Pollux (1737) i de Dardanus 
(1739), la culminació d’aquesta disputa causada per l’en-
tusiasme de Rameau el va allunyar de l’escena parisenca 
durant gairebé cinc anys, fins que es va tornar a plantejar 
una nova carrera oficial a la cort.

L’oportunitat va arribar el 1745, quan va rebre un en-
càrrec de Richelieu, que estava a càrrec de l’organitza-
ció dels espectacles de la cort i que desitjava celebrar 
amb gran pompa les primeres noces del delfí amb Maria 
Teresa, la segona filla de Felip V d’Espanya. Rameau va 
proposar La princesse de Navarre (amb llibret de Voltai-
re) i Platée (amb llibret de Valois d’Orville). Per a aquest 
matrimoni polític, Lluís xv va ordenar la transformació 
dels grans estables de Versalles en una sala polivalent 
capaç d’albergar una òpera a la tarda i un ball l’endemà. 
Durant el seu llarg viatge d’Espanya a Versalles, la prin-
cesa Maria Teresa va ser rebuda amb sumptuosos espec-
tacles organitzats per les ciutats on la seva comitiva feia 
parada i fonda. La processó va arribar a Versalles el 23 de 
febrer del 1745 i aquella mateixa tarda es va representar 
La princesse de Navarre.

El dimecres 31 de març del 1745, la funció de Platée va 
clausurar les festivitats nupcials. Si bé la idea de l’argu-
ment es basa en la ira legítima de Juno davant les recur-
rents infidelitats de Júpiter, són els mitjans per calmar la 
seva gelosia els que construeixen l’escenari.

És probablement en l’entorn social dels seus amics en 
comú que Rameau va conèixer Jacques Autreau. Ra-
meau va confiar a aquest pintor i dramaturg l’adapta-
ció del seu llibret de Platée. Tanmateix, l’obra d’Autreau 
va resultar tan poc adequada per a Rameau que aquest 
va encarregar a Valois d’Orville, un habitual del Teatre 
de la Fira, que modifiqués els diàlegs amb un esperit 
tremendament còmic que, per la seva audàcia, ofèn 
les regles del decòrum i les convencions socials de la 
cort, fins al punt que l’obra només es va representar en 
una ocasió.

Certs discursos recorden el repertori buf italià, l’òpera cò-
mica o fins i tot la paròdia dramàtica per la seva vivacitat, 
el seu llenguatge cru i la seva despoetització. 

En la versió original d’Autreau no existia el paper de la 
bogeria i és molt probable que la seva intervenció, en ab-
solut predictible i molt menys lògica, fos a causa de Ra-
meau. A través d’aquest personatge, Rameau ofereix una 
resposta magistral als qui el van acusar de bogeria. Però 
més enllà d’aquesta puntualització, Rameau vol demos-
trar l’extraordinari poder expressiu de la música. A través 
de la bogeria defensa les seves teories sense restriccions, 
amb geni, grandesa, talent, humor i desimboltura. 

A partir d’un text trist que evoca el sepulcre, el llangui-
ment i la mort poètica mitjançant la metamorfosi de 
Dafne, Rameau tria un tempo viu, una mesura regular 
a tres temps, un estil alegre i dinàmic, i multiplica els 
melismes en paraules vocalitzades de manera inusual, 
com ara tombeau i métamorphosa. 

Després de Platée, Rameau va tornar al registre còmic el 
1760 amb Les Paladins i novament va aconseguir la gesta 
de combinar magistralment el riure i l’emoció, en una 
alquímia pròpia dels grans genis.

Extracte del llibre Temporada d'òpera 2020-2021  
d'Amics del Liceu.L’escenari de Platée s’articula al 

voltant dels mitjans per calmar 
la gelosia de Juno enfront de les 
infidelitats de Júpiter.

A dalt, la soprano Emmanuelle de Negri, 
i els tenors Marcel Beekman a sota a 

l'esquerra i Cyril Auvity, a la dreta.



És un consell inútil, perquè el sexe 
fa la mateixa por quan et fas vell 
que quan ets jove (...) 

(“Consell”, Casa de Misericòrdia)The Key in the Hand, 2015
Installation: old keys, wooden boats, red wool
Japan Pavilion at 56th Venice Biennale, Venice, Italy
Photo by Sunhi Mang
© VEGAP, Madrid, 2020 and the artist
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Coreografia i direcció artística Blanca Li
Escenografia i dramatúrgia Pierre Attrait
Vídeo i noves tecnologies Charles Carcopino
Música Tao Gutierrez
Il·luminació Caty Olive
Vestuari Laurent Mercier
Producció Chaillot – Théâtre national de la Danse

FEBRER

06
2021

17 H

FUNCIÓ 
INAUGURAL

DANSA

S olstice és l’espectacle més compromès de 
Blanca Li. Nascuda a Granada, formada 
a Nova York amb Martha Graham i 
establerta amb companyia pròpia a París, 

Li és una gran coreògrafa, cineasta, ballarina i actriu; 
una artista en constant renovació que s’inspira en 
una àmplia gamma d’estils, des del flamenc fins al 
ballet clàssic i la dansa urbana. Tot comença i es 
completa amb l’energia del moviment i la dansa.

Amb Solstice celebra la bellesa, el poder i l’energia 
a partir de la preocupació per la degradació de la 
natura. Aquesta inquietud es transforma en una 
obsessió expressada en la dansa i el gest. Com 
ens explica Li, “els elements de la natura són 
meravellosos i imprescindibles, però en alterar-los es 
poden crear grans catàstrofes. L’aigua, per exemple, 
és meravellosa, però pot transformar-se en terribles 
inundacions. El vent pot derivar de brisa a huracà, i el 
sol i la calor són l’origen dels incendis i les sequeres”.

A tot arreu: a les metròpolis, en les profunditats 
dels oceans, en els espais silvestres i aquells 
domesticats per la humanitat, la natura està canviant 
i cridant-nos. Les relacions ambigües i complexes que 
mantenim amb el nostre entorn han estat el punt 
de partida per a aquest muntatge. A mig camí entre 
la preocupació i l’admiració, l’amor i la violència, la 
conservació i la destrucció, com podem mantenir el 
desenvolupament de les nostres civilitzacions sense 
esgotar el planeta? Catorze ballarins increïbles i un 
percussionista donen forma a aquest espectacle 
que, a través del poder de la dansa combinada 
amb escenografia, vestits, vídeo, llums i música, 
evoca els trastorns del nostre ecosistema i planteja 
quin és el lloc de l’home dins de la natura, no 
considerant-lo com el seu centre sinó com un dels 
seus components.

SOLSTICE BLANCA LI COMPANY | 103DANSA | 102

SOLSTICE  
BLANCA LI
COMPANY 

Febrer 2021 Torn Preus

DISSABTE 6 17 h PD De 10 a 150 €

DISSABTE 6 21 h C De 10 a 150 €

DIUMENGE 7 18 h D De 10 a 150 €

DILLUNS 8 20 h #Liceunder35 20 €

DIMARTS 9 20 h A De 10 a 150 €

Durada aproximada: 1 hora 40 minuts
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SOLSTICE
Blanca Li
Coreògrafa i directora

ARA ÉS EL MOMENT D’ACTUAR!

Huracans cada vegada més freqüents que sacsegen la 
naturalesa, glaceres que es fonen i s’esquerden, nou 
milions de morts per asfíxia a l’any per culpa de la 
contaminació a les ciutats, recursos naturals esgotats i 
contaminats, augment del nivell del mar, inundacions, 
sequeres i incendis, vuit milions de tones de plàstic 
flotant als nostres oceans, dotzenes de milions de re-
fugiats del canvi climàtic en el futur, l’extinció de mol-
tes espècies animals, etcètera. Com qualsevol persona 
conscient de la degradació del medi ambient, sovint he 
reflexionat sobre el meu paper en la societat, sobre què 
podria fer per la terra com a individu. Crec que cadas-
cun de nosaltres pot actuar al seu nivell i que cada gest 
compta. En els últims dos anys he conegut persones, 
institucions i fundacions que treballen per fer realitat 
el canvi. Admiro el poder de la seva determinació de 

protegir la gent i els equilibris naturals que asseguren el 
nostre benestar i la pau, així com la nostra salut i super-
vivència. Amb Solstice vull contribuir a aquesta dinà-
mica de conscienciació. Tranquil·la i salvatge al mateix 
temps, la naturalesa és una font d’inspiració intermina-
ble. Poderós i poètic, Solstice és el meu espectacle més 
compromès. Celebra la bellesa, la força i l’energia, així 
com la fragilitat de la naturalesa i de la humanitat. Per 
aquesta nova creació vaig reunir catorze ballarins i un 
percussionista per crear un espectacle sobre la relació 
ambigua entre la humanitat i la naturalesa. A través del 
poder de la dansa en combinació amb l’escenografia, el 
vestuari, el vídeo, els llums i la música, evoquen els tras-
torns del nostre ecosistema. Conservem l’aigua que be-
vem, l’aire que respirem, la terra sobre la qual caminem! 
Ara és el moment d’actuar!

Blanca Li, setembre del 2017

PRESENTACIÓ

A tot arreu —a les metròpolis, a les profunditats dels 
oceans, als espais silvestres i als domesticats per la hu-
manitat— la naturalesa canvia i ens crida. Les relacions 
ambigües i complexes que mantenim amb el nostre 
entorn han estat el punt de partida d’aquest muntatge. 
A mig camí entre la preocupació i l’admiració, l’amor i 
la violència, la conservació i la destrucció, com podem 
mantenir el desenvolupament de les nostres civilitzaci-
ons sense esgotar el planeta? Per a Blanca Li, Solstice va 
sorgir de la necessitat d’abordar les preguntes essenci-
als amb les quals vivim cada dia, a través del llenguatge 
de la dansa. La naturalesa i els elements són vius, són 
ens actius, fràgils i preciosos. Blanca Li ens ofereix una 
visió personal i compartida, alhora que poètica i estèti-
ca. Solstice és una creació lluminosa que ret homenat-
ge a la humanitat i als elements naturals, qüestiona la 
nostra Terra, n’enalteix el cant però també la fragilitat. 
Blanca Li ha creat aquest espectacle per a 14 ballarins 
contemporanis únics, que poden mostrar tant les seves 
individualitats com el treball com a grup. Cada ballarí 
apareix com a solista. El treball físic que ha desenvolu-
pat amb ells té com a resultat un ball alhora orgànic, in-
tuïtiu i molt contemporani. En aquest espectacle, el cos 
del ballarí està al límit entre la naturalesa i la civilitza-
ció. Solstice planteja quin és el lloc de la humanitat dins 
de la naturalesa i no considera que sigui el centre, sinó 
que simplement n’és un dels components. Percussora i 
sensible, la música composta per Tao Gutiérrez inclourà 
un percussionista a l’escenari. Inspirada per la natura-

lesa i els elements, la música altament rítmica de Tao 
Gutiérrez ajudarà a crear l’ambient per a cada un dels 
quadres de l’obra. La respiració dels ballarins i els seus 
moviments estan completament integrats en la com-
posició musical. El resultat és una música poderosa, ter-
renal i poètica. L’escenografia, poètica i intrigant, l’ha 
dissenyat Pierre Attrait, antic col·laborador artístic de 
Blanca Li. L’escenografia està orientada a l’entorn d’un 
cel misteriós en moviment, animat i articulat. Aquest 
teixit vibrant, concebut com el cor bategant de l’esce-
nografia, crea una atmosfera aèria i una visió del temps 
que passa. Per aquest muntatge, Blanca Li ha comptat, 
una vegada més, amb Charles Carcopino per crear un 
escenari tecnològic amb efectes poderosos de vídeo 
que evoquen els elements, la naturalesa i les seves 
transformacions induïdes per l’ésser humà. Les seves 
creacions visuals són un element clau de l’espectacle, 
inseparable de la resta dels components del disseny de 
l’escenografia. Solstice és el segon espectacle de Blanca 
Li il·luminat per Caty Olive. Aquesta artista construeix 
espais amb la llum, tenint en compte tots els elements 
presents a l’escena. L’espai escènic apareix com un tot, 
un veritable quadre evocador de moltes sensacions. Fi-
nalment, el vestuari està dissenyat per Laurent Mercier 
i fet per Chaillot —Théâtre National de la Danse—. En 
aquesta producció, cada peça és un element essencial 
que participa plenament en la coreografia i les impres-
sions visuals que emergeixen de cada escena. Des dels 
teixits més naturals fins als més tecnològics, els vestits 
també parlen de la nostra relació amb el món. Solstice 
juga amb els elements, amb el temps, amb la matèria, 
amb el moviment i amb la llum. La naturalesa es revela 
fantàstica i bonica, punyent i lluminosa. Blanca Li ofe-
reix al públic un viatge fascinant i emotiu a un univers 
en moviment per mostrar-nos la bellesa del món, la 
seva força, la seva energia i la seva fragilitat. Els ballarins 
es converteixen en un grup de guies per a l’espectador 
en aquest univers abstracte en el qual la realitat i la 
il·lusió es fonen.

DANSA | 104
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FEBRER

06
2021

21 H

CONCERT
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Marc Minkowski, director convidat de la 
temporada simfònica de l’Orquestra,  
ha volgut presentar-se amb un programa 
integrat per dos gegants: la “Júpiter”  

i la “Patètica”.

En un període de temps molt curt de l’estiu del 
1788, Mozart va escriure les que serien les seves 
tres darreres simfonies (núm. 39, KV 543; núm. 40, 
KV 550, i núm. 41, KV 551). Turmentat i abatut pel 
poc èxit de l’estrena vienesa del seu Don Giovanni 
i atabalat pels deutes, cerca refugi en un modest 
habitatge a la perifèria de Viena. Aquest aïllament 
és el context en què escriu la “Júpiter”, un sobrenom 
imposat per l’empresari J. P. Salomon.

Cent anys més tard, el 1893, a Sant Petersburg, 
Txaikovski escrivia sobre la seva darrera partitura: 
“L’estimo com no he estimat cap altra de les meves 
composicions. No exagero, tota la meva ànima és en 
aquesta simfonia”. Nou dies després, el compositor 
moria fruit del suïcidi resultat d’una depressió per la 
seva orientació sexual. Un testament premonitori;  
un rèquiem líric i instrumental.

Els noms que donem als sentiments humans (alegria, 
tristesa, rebel·lia, dubte, certesa, indiferència...) 
són massa grollers per definir aquests dos miracles 
musicals. Marc Minkowski, prestigiós director 
d’orquestra francès i fundador de Les Musiciens du 
Louvre, ens descobrirà els secrets d’aquestes cartes 
d’amor a la humanitat.

W. A. Mozart : Simfonia núm. 41, en Do major,  
KV 551, “Júpiter” 
P. I. Txaikovski: Simfonia núm. 6, en Si menor,  
op. 74, “Patètica” 

Orquestra simfònica del Gran teatre del liceu

Direcció Marc Minkowski

6 de febrer de 2021 
REUS | Teatre Fortuny | 21h

Entrades: www.teatrefortuny.cat i taquilles del Teatre 
Fortuny a partir del desembre de 2020

7 de febrer de 2021 
LLEIDA | Auditori Enric Granados | 19h

Entrades: www.auditorienricgranados.cat i taquilles 
de l’Auditori Enric Granados a partir d’octubre de 2020 

8 de febrer de 2021 
GIRONA | Auditori de Girona | 20h

Entrades: http://www.auditorigirona.org i taquilles  
de l’Auditori de Girona a partir de novembre de 2020

MINKOWSKI  
DIRIGEIX  
LA “PATÈTICA”  
DE TXAIKOVSKI
Reus | Lleida | Girona

Marc Minkowski

Amb el suport del Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya.
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ÒPERA EN DUES PARTS
Música de George Benjamin i text de Martin Crimp

Estrena absoluta: 10/05/2018 a la Royal Opera House de Londres
Estrena a Espanya

Intèrprets 
KING Stéphane Degout
GAVESTON Daniel Okulitch
ISABEL Georgia Jarman
MORTIMER William Burden
BOY / YOUNG KING Samuel Boden
GIRL Ocean Barrington-Cook
WITNESS 1 / SINGER 1 / WOMAN 1 Isabella 
Gaudí
WITNESS 2 / SINGER 2 / WOMAN 2 Marta 
Fontanals-Simmons
WITNESS 3 / MADMAN Toni Marsol

Orquestra simfònica del Gran teatre 
del liceu
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Fitxa artística
Direcció musical Josep Pons
Direcció d'escena Katie Mitchell
Reposició Robin Tebbutt
Coreografia Joseph Alford
Escenografia i vestuari Vicky Mortimer
Il·luminació James Farncombe
Disseny del vídeo Charles Carcopino
Producció Gran Teatre del Liceu, Teatro 
Real Madrid, ROH, Dutch National Opera 
(Amsterdam), Staatsoper Hamburg, Opéra 
de Lyon, Lyric Opera of Chicago

FEBRER

26
2021

20 H

FUNCIÓ 
INAUGURAL

ÒPERA

George Benjamin

LESSONS  
IN LOVE  
AND VIOLENCE
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L essons in Love and Violence 
és la segona òpera sortida de 
la col·laboració entre George 
Benjamin i Martin Crimp. Està 

basada en fonts medievals per explicar 
la relació obsessiva entre el rei Eduard II 
i el seu amant Piers Gaveston, que altera 
la vida dels tribunals i el benestar polític 
del país. Així, en aquesta obra s’explora 
com les relacions personals poden tenir 
conseqüències polítiques fatals: un rei 
que viu una estreta però inquietant 
relació amb la seva dona Isabel, els seus 
dos fills i el seu amant Gaveston.

Les lliçons de composició i anàlisi 
de Benjamin amb Messiaen fan que 
prengui consciència de la importància 
de les riques orquestracions, els ritmes 
i els colors. Així, la partitura, d’extraor-
dinària imaginació, capta perfectament 
l’atmosfera claustrofòbica i eròtica, 
així com les emocions intenses 
del drama, mentre que la directora 
Katie Mitchell ofereix una posada en 
escena contemporània i visualment 
impressionant, situada en un castell 
escandinau ultramodern.

* Funció amb audiodescripció

Durada aproximada: 1 hora 30 minuts

La nova òpera de George 
Benjamin, sota la direcció 
d’escena de Katie Mitchell, 
que explora les conseqüències 
fatídiques de les relacions 
personals i el poder.

Febrer 2021 Torn Preus

DIVENDRES 26  20 h PB De 10 a 180 €

Març 2021

DILLUNS 1 20 h G De 10 a 180 €

DIJOUS 4 20 h B De 10 a 180 €

DIUMENGE 7 17 h T De 10 a 180 €

DIMARTS 9 20 h A De 10 a 180 €

DIJOUS 11* 20 h C De 10 a 180 €

Fotografia realitzada amb la col·laboració 
de L’Aquàrium de Barcelona.

Georgia Jarman
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Comença amb un so de campanes. Tres acords, resso-
nants, però fortament continguts, formulen una pre-
gunta oberta amb un timbre brillant i metàl·lic. Les 
harmonies molt estretes expressen una aguda sen-
sació de presagi, d’una amenaça indeterminada, una 
sensació que es recull amb una dissonància sobtada 
a la secció superior de vent-fusta, recolzada per la re-
mor de les cordes inferiors. Els elements van agafant 
força i, quan l’harmonia s’obre, els gestos generals en 
primer pla van guanyant en violència i en detall. 

Quan l’obra per a orquestra Ringed by the Flat Hori-
zon, de George Benjamin, es va representar durant 
els BBC Proms de 1980, la tempesta que descrivia la 
música es va trobar amb una tempesta comparable 
als mitjans de comunicació. Tota la gent que va assis-
tir a l’esdeveniment recorda que va quedar sorpresa 

UN GUST PEL 
DRAMATISME
Guy 
Damman
Investigador associat de l’Institute of 
Musical Studies de la University of London

per la presència d’una nova i extraordinària força a la 
música britànica. Els crítics es van mostrar impressi-
onats pel fet que aquell estudiant de Cambridge de 
vint anys hagués estat capaç d’exercir un domini que 
molts tarden mitja vida a assolir, com va expressar 
l’analista del diari The Observer.

La música primerenca de Benjamin va canviar la 
nostra percepció del que tenia sentit musical. Certa-
ment, una part d’allò que semblava nou era precisa-
ment la senzillesa amb què tot tenia sentit. Les oïdes, 
llargament acostumades a la incredulitat constant, 
ara podien escoltar formes musicals que filaven har-
monia i contrapunt.

Al mateix temps, no hi havia res de regressiu en el 
llenguatge musical de Benjamin. Els seus anys d’estu-
di li havien ensenyat, sobretot, a confiar en les seves 
oïdes. Cadascuna de les seves primeres peces s’en-
fronta a un nou desafiament. 

És aquesta sensació la que trobem, en primer lloc, al 
centre de la música de Benjamin: la violenta sensació 
de què pot passar qualsevol cosa sempre va prece-
dida de la comprensió de la idea que, allò que pas-
sa, havia de passar. Però malgrat que molta música 
occidental es valora en termes de coherència siste-
màtica, on percebem la necessitat i l’ordre en detall 
i en general, és molt més difícil trobar una música 
que ens permeti una entrada genuïna al terreny de 
l’elecció i de la llibertat, a partir de les quals es crea 
la sensació de necessitat. No és casualitat que tantes 
obres de Benjamin girin a l’entorn d’arguments re-
lacionats amb la violència o el silenci. El present és 
volàtil, explosiu, el seu silenci és la calma misteriosa 
de l’ull de la tempesta.

És potser per aquesta raó que, a principis del segle 
present, hi hagués qui pensés que Benjamin, amb el 
seu catàleg relativament limitat d’obres concentra-
des, creades exquisidament, havia arribat al seu límit 
com a compositor. Però tres esdeveniments relacio-
nats van canviar tot això. El primer va ser l’escriptura 
de Dance Figures (2004), una sèrie de nou esquetxos 
coreogràfics ben circumscrits que van demostrar a 
Benjamin que les continuïtats a gran escala encara 
podien funcionar en una sèrie d’episodis en contrast. 
El segon va ser el fet de conèixer el dramaturg Mar-
tin Crimp, que li va ensenyar que hi havia escriptors 
en qui podia confiar i amb els quals compartia la 
seva preocupació sobre l’ús de temes d’amor i vio-
lència com a mitjans, per dir-ho d’aquesta manera, 
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«How Can I Love You?» 
Eduard II i Gaveston, part 1, escena 3. El rei Eduard 
II es dedica a una investigació desesperada sobre 
l’amor amb el seu adorat assessor, Gaveston. Isabel, la 
reina, entra amb la seva descendència reial, disposada 
a escarmentar el seu marit infidel.

«I’m Cold. I Was Dreaming»
Isabel i Eduard II, part 1, escena 4. La darrera escena 
de la primera part ens porta a descobrir que, després 
d’assabentar-se de la mort de Gaveston, el rei rebutja 
la seva esposa Isabel.

«Drumming - I Can Hear Drumming»
Eduard II i Mortimer, part 2, escena 6. Els entre-
actes orquestrals són molt importants en aquesta 
obra. En l’escena sisena, el rei Eduard II és a la presó 
amb Mortimer, l’amant d’Isabel, qui el persuadeix 
perquè abdiqui.

MOMENTS
MUSICALS
C L AU

Direcció d’escena
Considerada una de les directo-
res més interessants de la seva 
generació, començà al teatre 
de text. Ha treballat amb la 
Royal Shakespeare Company, 
així com el National Theater 
o la Royal Court de Londres, 
on ha dirigit i creat un gran 
nombre de produccions. Pel 
que fa a l’òpera, el seu catàleg 
inclou Written on Skin, Lucia di 
Lammermoor, Ariadne auf Na-
xos, Pelléas et Mélisande, Alcina 
i l’estrena mundial de Lessons 
in Love and Violence a la Royal 
Opera House de Londres, entre 
d’altres. Debuta al Gran Teatre 
del Liceu.

Katie 
Mitchell

ISABEL
La soprano americana estudià 
a Boston i Nova York, i és 
una cantant habitual tant als 
principals teatres americans 
com europeus. Té un repertori 
que va del bel canto a l’òpera 
contemporània. Destaca el seu 
compromís amb les òperes de 
nova creació, i en particular la 
intervenció en els títols Written 
on Skin i Lessons in Love and 
Violence, ambdues de George 
Benjamin, que ha presentat a 
Londres, Lió i Hamburg. Entre 
els seus compromisos recents 
també hi figura Musetta (La 
bohème) a Londres i Zuric, i 
Helena (A Midsummer Night's 
Dream) a Filadèlfia. Debuta al 
Gran Teatre del Liceu.

Georgia 
Jarman 

Soprano

GAVESTON
El baix-baríton canadenc ha 
guanyat diversos concur-
sos de cant, com el primer 
premi de la Fundació George 
London, reconeixements que 
el van portar a debutar a 
l’Òpera d’Ontàrio inter-
pretant Don Giovanni. Des 
d’aleshores ha cantat en 
teatres de París, Milà, Buenos 
Aires, Dallas, Washington i 
Los Angeles, entre altres ciu-
tats. El seu repertori inclou 
els rols del comte d’Almaviva  
(Le nozze di Figaro), Joseph De 
Rocher (Dead man walking) i 
Olin Blitch (Susannah). Debuta 
al Gran Teatre del Liceu.

Daniel 
Okulitch 

Baix-baríton

KING
Format al Conservatori 
Nacional Superior de Música 
de Lió, el baríton francès 
es donà a conèixer gràcies 
a la seva interpretació de 
Papageno (Die Zauberflöte) al 
Festival d’Aix-en-Provence, i 
des d’aleshores és un cantant 
habitual en teatres de París, 
Berlín, Brussel·les, Viena, Lon-
dres, Chicago, Nova York, Milà 
i Munic, entre altres ciutats. 
En el seu repertori destaquen 
els rols d’Oreste (Iphigénie en 
Tauride), Wolfram (Tannhaü-
ser), Raimbaud (Le Comte Ory), 
Dandini (La Cenerentola) i el 
comte d’Almaviva (Le nozze di 
Figaro). Debuta al Gran Teatre 
del Liceu.

Stéphane  
Degout 

Baríton
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EN ESCENA

d’irrompre en el present fenomenal. El tercer va ser la 
recepció d’un encàrrec d’última hora per escriure una 
òpera de cambra per al Festival d’Automne de 2006. El 
“conte líric” resultant, Into the Little Hill, un argument 
contemporani-mític de la paràbola d’El flautista d’Hame-
lín, s’introdueix en l’espectador des del començament i 
no el deixa fins uns quaranta minuts després. Com passa 
amb la major part de la música de Benjamin, una part de 
l’emoció es deu als timbres inusuals, així com a la gran 
concentració de recursos temàtics: en aquest cas, un 
motiu de quatre notes estretament lligades que penetra 
en totes les capes de la partitura.

Into the Little Hill es va representar per primera vegada a 
Londres l’any 2009, al Linbury Studio Theatre de la Royal 
Opera House (més concretament, al bar del teatre, des-
prés d’una apagada de l’electricitat), i la Royal Opera va 
ser una de les diverses empreses que van encarregar con-
juntament la següent òpera de Benjamin i Crimp, Writ-
ten on Skin, de llarga durada, que es va estrenar durant 
el festival d’Aix-en-Provence 2012. De la mateixa manera 
que amb l’obra predecessora, la música envaeix l’espec-
tador des del primer compàs i es nega a deixar-lo anar. 
Tal cosa no vol dir que la música sigui frenètica: hi ha 
moments d’una quietud increïble, i el gran talent de Ben-
jamin per l’escriptura de les parts vocals ha tingut temps 
de desenvolupar totalment les textures. La sensació de 

violència, però, és constant, i s’origina en la confrontació 
de dues forces musicals oposades, la necessitat de cons-
trènyer-les i la necessitat d’explotar.

Tot i que l’òpera ha estat un dels gran amors de Benja-
min des de la seva infantesa, poca gent anticipava fins a 
quin punt semblaria que el teatre d’òpera és la llar natu-
ral del compositor.

En retrospectiva, però, això no sembla gens sorprenent. 
Una característica constant en tota la música de Benja-
min, des dels seus inicis, és el gust pel dramatisme. Què 
és l’essència del drama sinó el sentiment bàsic —tan 
present a tota l’obra de Benjamin— que, tot i que pot 
passar qualsevol cosa, allò que acaba passant havia de 
passar d’alguna manera? En aquest sentit, l’acció que es 
presenta a l’escena en les òperes de Benjamin sembla 
estar present en cada nota de la partitura; cada ombra 
d’articulació, cada contracció i expansió estructural troba 
el seu correlat a l’escenari. I el sentit estètic que la músi-
ca de Benjamin ofereix a qualsevol oient atent de viure 
plenament en el terreny de l’elecció i la possibilitat —és 
a dir, l’espai que tots els vertaders artistes han de recór-
rer— anima la moralitat dels personatges, tot conferint 
una mena de força i de pes a la seva existència que po-
ques vegades s’experimenten fora d’un teatre.

Extracte del llibre Temporada d'òpera 2020-2021  
d'Amics del Liceu.



Ser vell és que la guerra s’ha acabat. 
Saber on són els refugis, ara inútils.

(“Ser vell”, Casa de Misericòrdia)

Secret Passage, 2018
Installation: door, metal frames, acrylic wool
Marta Herford, Herford, Germany
Photo by Sunhi Mang
© VEGAP, Madrid, 2020 and the artist
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I. Stravinski: L’ocell de foc, Petruixka i La consagració 
de la primavera.

Orquestra simfònica del Gran teatre del liceu

Direcció Josep Pons

MARÇ

05
2021

20 H

CONCERT

Aquesta és l’experiència única de poder 
escoltar, en una sola nit, tres obres mestres 
de la literatura simfònica de tots els 
temps. Un dels trets que ens meravellen 

de la mítica companyia de dansa dels Ballets Russos 
va ser la transgressora i fructífera col·laboració 
amb compositors i artistes visuals de l’època. Així, 
Stravinski és una de les figures que, en relació amb 
Diaghilev, va descriure un canvi de paradigma.

Entre el 1924 i el 1956, Stravinski va visitar 
Barcelona en sis ocasions i hi va oferir dotze 
concerts (dels quals deu es van celebrar al Gran 
Teatre del Liceu). En els dos concerts de l’any 
1928, el mateix compositor dirigia sobre el nostre 
escenari aquestes tres obres repartides en dos 
concerts consecutius: L’ocell de foc (1910), Petruixka 
(1911) i La consagració de la primavera (1913).

Josep Pons caminarà sobre l’escenari del Liceu per 
oferir aquesta proposta única. Un repte extraordinari 
on podrem sentir i gaudir aquestes obres revoluci-
onàries: una festa musical insòlita a la ciutat plena 
de ritme, contrastos, modernitat sense parangó 
i lluïment de l’orquestra. En les mans de Josep 
Pons, aquestes escenes de ballet seran autèntics 
monuments sonors. Una música que ens prepara 
per a la glorificació de l’escollida per al sacrifici sense 
el qual la primavera mai més arribaria. Admetem, 
doncs, que el mestre Pons, en aquesta cerimònia 
atàvica de raptes i sacrificis pagans, fent ballar la 
donzella faci començar una nova estació.
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LA CONSAGRACIÓ  
DE STRAVINSKI:  
ELS TRES BALLETS 
RUSSOS 

Durada aproximada: 2 hores 30 minuts

Març 2021 Torn Preus

DIVENDRES 5  20 h C De 10 a 140 €

Josep Pons

Memorial Pau Casals (Centenari de l’Orquestra Pau Casals)

Pau Casals és un referent de la música i un símbol de la pau. 
L’any 1896 va entrar a formar part de l’Orquestra del Gran 
Teatre del Liceu. 

Aquest any 2020 celebrem el centenari de l’Orquestra 
Pau Casals, que va ser dirigida en diferents ocasions per I. 
Stravinski al Liceu, interpretant per primera vegada moltes 
de les seves obres a Barcelona.
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DRAMMA LIRICO EN QUATRE ACTES
Llibret d’Arrigo Boito basat en el drama Othello  

de William Shakespeare.

Estrena absoluta: 5/02/1887 al Teatro alla Scala de Milà
Estrena a Barcelona: 19/11/1890, al Gran Teatre del Liceu

Darrera representació al Liceu: 07/02/2016
Total de representacions al Liceu: 165

OTELLO | 119

MARÇ

27
2021

20 H

FUNCIÓ 
INAUGURAL

ÒPERA

Giuseppe Verdi
OTELLO
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Q uan Verdi es va tancar a 
escriure una òpera basada 
en l’Othello de Shakespeare, 
inicialment va voler titular-la 

Jago, atès que l’Otello de Rossini encara 
gaudia d’un gran èxit. Atret per la maldat 
d’un personatge manipulador i obsessiu, 
Verdi li va regalar algunes de les pàgines i 
frases musicals de l’obra. D’altra banda, el 
gelós musulmà i la seva ingènua esposa 
acaben sent les víctimes de la seva 
audàcia diabòlica.

Les celebrades frases d’entrada de 
l’heroic Otello, en una de les entrades 
més grans de la història de l’òpera, 
seguides d’un pla perfecte ple de 
mentides i estratègies, condueixen a 
la desintegració d’un Otello obsessiu i 
gelós, així com a la mort de Desdemona.

Jago, en la seva estratègia, veu aquesta 
feblesa en Otello. Entre la magnificència 
del guerrer noble i virtuós del primer 
acte i l’home que se suïcida veient la 
seva decadència moral, hi ha una lenta 
degradació. Al final ja és un “altre”. La 
intensitat de la tragèdia aquí s’amaga en 
la intimitat de dubtar d’un mateix.

La producció de Keith Warner per al 
Covent Garden emfatitza les llums i 
les ombres, la bondat i la maldat: els 
conflictes violents que es troben en el 
bell mig de la història.

La desintegració del gelós 
Otello en la producció de 
la Royal Opera House amb 
les veus de Gregory Kunde, 
Carlos Álvarez i Krassimira 
Stoyanova.

Març 2021 Torn Preus

DISSABTE 27 20 h C De 15 a 275 €

DIUMENGE 28 17 h T De 15 a 275 €

DIMARTS 30 20 h A De 15 a 275 €

DIMECRES 31 20 h PA De 15 a 275 €

Abril 2021

DIMARTS 6 20 h G De 15 a 275 €

DIMECRES 7 20 h PC De 15 a 275 €

DIVENDRES 9 20 h E De 15 a 275 €

DISSABTE 10 18 h F De 15 a 275 €

DILLUNS 12 20 h D De 15 a 275 €

DIMARTS 13* 20 h PE De 15 a 275 €

DIMECRES 14 20 h B De 15 a 275 €

Intèrprets 
OTELLO Gregory Kunde 27, 30 març, 6, 9, 12 
i 14 abril / Jorge de León 28, 31 març, 7, 10, 
13 abril
JAGO Carlos Álvarez 27, 30 març, 6, 9, 12 i 
14 abril / Željko Lucic 28, 31 març, 7, 10, 13 
abril
CASSIO Airam Hernández
RODERIGO Francisco Vas
LODOVICO Felipe Bou
MONTANO Fernando Latorre
DESDEMONA Krassimira Stoyanova 27, 30 
març, 6, 9, 12 i 14 abril / Eleonora Buratto 
28, 31 març, 7, 10, 13 abril
EMILIA Mireia Pintó

Orquestra simfònica i cOr del Gran 
teatre del liceu

Direcció del Cor Conxita Garcia

cOr vivaldi - Petits cantOrs de catalunya

Direcció cor infantil Òscar Boada

Fitxa artística
Direcció musical Riccardo Frizza
Direcció d'escena Keith Warner
Coreografia Micahel Barry 
Escenografia Boris Kudlicka
Vestuari Kaspar Glarner
Il·luminació Bruno Poet
Producció The Royal Opera House (London)

* Funció amb audiodescripció

Durada aproximada: 3 hores 10 minuts

Gregory Kunde



El juny de l’any 1879, l’editorial Ricordi i Arrigo Boito 
van suggerir a Verdi la possibilitat de compondre una 
versió de l’Othello de Shakespeare; aquesta era, cer-
tament, una oferta astuta, atesa la veneració que va 
manifestar Verdi durant tota la seva vida pel drama-
turg anglès. Verdi va mostrar un prudent entusiasme 
pel nou projecte i, en finalitzar aquell any, Boito ja 
tenia enllestit l’esborrany del llibret.

Tot i que Verdi va accedir finalment a col·laborar amb 
Boito a Otello, el projecte va trigar molt a comple-
tar-se. L’estrena al Teatro alla Scala de Milà l’any 1887 
era un èxit fàcil de predir. Tot i que mai no ha assolit 
el grau de popularitat de les seves obres del període 
mitjà, Otello continua sent una de les òperes més 
respectades universalment de Verdi, sovint admirada 
fins i tot pels qui troben poc atractives gairebé totes 
les obres primerenques.

Degut, potser, a aquesta gestació lenta, la correspon-
dència entre Verdi i Boito sobre Otello ha resultat ser 
un dels grans testimonis de la col·laboració artística, 
en aquest cas del respecte mutu que podien arribar 
a desenvolupar artistes de generacions diferents. No 
obstant, i com sol passar amb la correspondència 
privada, té alguns moments desafortunats quan es 
mostra a l’opinió pública d’una generació futura. Un 
d’aquests moments té lloc en cartes inicials, quan 
tots dos fan referències burlesques al seu nou pro-
jecte com la “preparació de la xocolata”. El fet que el 
llibretista i el compositor escollissin caracteritzar el 
seu projecte amb aquests termes racistes no hauria 
de resultar tan sorprenent: aquell va ser l’aspecte de 
l’obra de Shakespeare més polèmic a l’Europa del se-
gle xix. Tot i que Boito pretenia llegir Othello en anglès, 
la seva font principal va ser una traducció al francès 
de François Victor Hugo (fill del famós novel·lista i dra-
maturg). Hugo, per la seva part, tenia la influència de 
la crítica alemanya de Shakespeare, particularment la 
d’August Wilhelm von Schlegel. La interpretació d’Hu-
go de l’obra, però, era diferent de la de Schlegel en un 
aspecte crucial: no acceptava que el defecte determi-
nant de l’heroi tràgic fos de natura racial.
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OTELLO 
I LA IMAGINACIÓ 
RACIAL
Roger 
Parker
Professor del King’s  
College de Londres

Influït probablement pel seu 
llibretista, Verdi dubtava sobre  

el grau d’alienació racial que havia  
de donar al seu protagonista.
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EN ESCENA
DESDEMONA
La soprano, nascuda a Bulgària, 
va començar la seva formació 
musical estudiant violí. El 1995 
va debutar professionalment 
com a cantant d’òpera a Sofia. 
Ha treballat amb els mestres 
Daniel Barenboim, Riccardo 
Chailly, Myung-Whun Chung, 
Riccardo Muti, Daniele Gatti, 
Bernard Haiting, Manfred Ho-
neck, Mariss Jansons i Fabio 
Luisi, entre d’altres. Al Liceu ha 
interpretat Otello (2005/06), 
Luisa Miller (2007/08), Simon 
Boccanegra (2008/09), Il 
trovatore (2009/10) i Faust 
(2011/12).

Krassimira 
Stoyanova 

Soprano

Direcció musical
Format al Conservatori de Milà 
i a l’Accademia Chigiana, el 
mestre Frizza treballa habitu-
alment als principals teatres 
d’òpera de Milà, Florència, 
Torí, Venècia, París, Chicago, 
Washington, San Francisco o 
Nova York, entre altres ciutats. 
A més, és el director musical 
del Festival Donizetti de 
Bèrgam. Ha dirigit el gran re-
pertori italià, des del bel canto 
romàntic fins a Giuseppe Ver-
di, i ho ha fet amb orquestres 
de gran prestigi internacional. 
Al Liceu ha dirigit Semirami-
de (2005/06), I Capuleti e i 
Montecchi (2015/16), Rigoletto 
(2016/17) i L’italiana in Algeri 
(2018/19).

Riccardo 
Frizza 

JAGO
El carismàtic baríton mala-
gueny torna al Liceu després 
d’èxits com ara Rigoletto i 
Don Giovanni (2016/17), Un 
ballo in maschera (2017/18) 
o Hamlet (2018/19). Tot i els 
seus estudis de medicina, s’ha 
dedicat al cant als principals 
teatres d’òpera del món: de 
Nova York, Viena, París i Milà, 
entre d’altres. Premiat amb dos 
Grammy (2001 i 2005), ha estat 
reconegut com a millor cantant 
masculí en els Premis de la 
Crítica dels Amics del Liceu, 
per les actuacions al Festival 
Castell de Peralada com a Carlo 
Gérard (Andrea Chénier, 2014) i 
Jago (Otello, 2015).

Carlos 
Álvarez 

Baríton

OTELLO
Premiat com a millor cantant 
masculí als Opera Awards 
2016, entre el seu repertori 
hi ha els rols protagonistes 
de Les troyens, Peter Grimes, 
L’Africaine, Otello de Verdi i 
de Rossini, Aida, Norma, Il 
trovatore, Cavalleria rusticana i 
Pagliacci, entre d’altres. Papers 
que ha interpretat a Londres, 
Milà, Venècia, Madrid, Roma, 
Berlín o Verona. Debutà al 
Liceu la temporada 2010/11  
amb Anna Bolena, i hi ha 
tornat en diverses ocasions: 
Il pirata (2012/13), Norma 
(2014/15), Otello (2015/16), 
Manon Lescaut i Poliuto 
(2017/18), i Turandot (2019/20).

Gregory 
Kunde 

Tenor
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«Gia nella notte densa» 
Otello i Desdemona, acte I. Otello ha tornat 
victoriós, i, amb la seva esposa Desdemona, 
rememoren els inicis del seu amor.

«Credo in un dio crudel»
Jago, acte II. Monòleg de Jago, on ens narra 
com en pot arribar a ser, de malvat.

«Ave Maria»
Desdemona, acte IV. Desdemona prepara les 
seves pregàries abans d’anar a dormir; té un 
funest presagi.

MOMENTS
MUSICALS
C L AU

Boito no tenia clara la seva postura en aquest assumpte 
tan important, vacil·lava entre un extrem i l’altre. Ome-
tent el primer acte de Shakespeare es va poder desfer de 
la major part dels insults racistes més grollers de l’obra 
i, en general, semblava estar desitjant crear un Otello 
capaç de moments de tendresa, especialment en el duo 
amorós de l’acte I.

Aquesta és la part de Boito. El que podem saber de l’Ote-
llo de Verdi és més complicat i més delicat a la vegada. 
A partir de les seves declaracions veiem que, influït pro-
bablement pel seu llibretista, ell també dubtava sobre el 
grau d’alienació racial que havia de donar al seu protago-
nista. En fases anteriors semblava pensar en la línia de 
Schlegel. No obstant, a mesura que s’apropava l’estrena 
sembla que es va passar a l’opinió oposada.

Més a prop de la veritat sembla estar aquest extracte 
d’una carta posterior en la qual ofereix un aspecte més 

cridaner per als seus tres personatges principals, deixant 
clar al mateix temps que ell veia la tensió entre les visi-
ons racials oposades d’Otello, en certa mesura, com la 
seva concepció musical de l’òpera sencera:

“Desdemona és un paper en el qual el fil, la línia melò-
dica, no s’interromp mai, des de la primera nota fins a la 
darrera. Així com Jago no ha de fer altra cosa que decla-
mar i riure burlescament, i així com Otello, ara guerrer, 
ara amant apassionat, ara degradat fins a la baixesa, ara 
ferotge com un salvatge, ha de cantar i udolar, Desdemo-
na ha de cantar sempre, sempre”.

Tot i que la peculiaritat d’Otello al cànon de personatges 
de Verdi es menciona amb molta freqüència, gairebé no 
s’estableix la connexió directa que la seva personalitat 
musical guarda amb el debat racial que va acompanyar 
la seva creació. Otello sovint es descriu en un sentit abs-
tracte d’esplendor tràgic, la grandesa anada a menys. 
Agafem-ne un exemple àmpliament conegut: en el fra-
gor de la tremenda tempesta que inicia l’acte I, el cor veu 
com el vaixell de guerra d’Otello sobreviu i arriba segur al 
port. A continuació, ell es mostra davant la multitud per 
celebrar la victòria amb la seva famosa primera interven-
ció: “Esultate! L’orgoglio musulmano / Sepolto è in mar, 
nostra e del ciel è gloria! / Dopo l’armi lo vinse l’uragano.” 
[“Alegreu-vos! L’orgull musulmà està sepultat al mar! Nos-
tra i del cel és la glòria! Després de les armes l’ha vençut 
l’huracà!”]. El llibre contemporani de la producció diu 
que aquesta afirmació “ha de pronunciar-se amb tota la 
força d’un anunci triomfal”. Com us dirà qualsevol tenor, 
està perillosament exposat per a una primera intervenció 
en escena: tretze compassos d’esforç estentori, gairebé 
exclusivament en el registre més alt de la veu, amb l’únic 
acompanyament de quatre trompes i interjeccions oca-
sionals de cordes. La música de Verdi ens diu que aquí 
hi ha un home que, fins i tot a la cúspide del seu poder, 
pot semblar perillosament proper a la incoherència, a la 
pèrdua del control; un home que, en paraules del mateix 
compositor, “udola [...] ferotge com un salvatge”.

Aquesta lectura es pot traslladar fàcilment a molts altres 
moments del progrés vocal d’Otello, com s’encarreguen 
d’accentuar els nombrosos esclats vocals i moments de 
violenta ràbia musical.

Extracte del llibre Temporada d'òpera 2020-2021  
d'Amics del Liceu.



Cada paraula amaga una altra veritat. 
Com si fos una porta mal tancada. 
La porta mal tancada de l’oblit.

(“La gàbia mal tancada”, Es perd el senyal)

The Locked Room, 2016,
Installation: old keys, wooden doors, red wool
KAAT Kanagawa Arts Theatre, Yokohama, Japan
Photo by Masanobu Nishino
© VEGAP, Madrid, 2020 and the artist
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Llibret de Carlo Gozzi 

Estrena absoluta: 4/11/1797, al Teatre de la 
Santa Creu de Barcelona

Estrena al Gran Teatre del Liceu

LA PRINCIPESSA FILOSOFA | 127

Bottega d'opera de l'ESMUC

Direcció Marzio Conti

ABRIL

30
2021

20 H

ÒPERA
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C arles Baguer (1768-1808) 
és un dels compositors del 
classicisme més importants 
de la Península. Molt influït 

per l’obra de F. J. Haydn i I. J. Pleyel, 
Baguer és conegut per la seva feina 
com a organista titular de la catedral de 
Barcelona, les seves dinou simfonies i la 
seva única òpera, que avui presentem.

Estrenada al Teatre de la Santa Creu 
de Barcelona l’any 1797, La principessa 
filosofa o Il contraveleno va ser 
representada, segons els registres de 
l’època, un total de cinc vegades.

L’argument d’aquesta comèdia amorosa 
ens parla de Carles, comte d’Urgell, que 
participa en un torneig per festejar 
amb Diana, l’hereva del comte de 
Barcelona. Ella, que inicialment no 
vol acceptar pretendents, a partir del 
menyspreu fingit de Carles, en quedarà 
perdudament enamorada.

Els estudiants de l’ESMUC, en el camí 
envers la professionalització, ens 
proposen aquesta obra, que exemplifica 
la restauració d’aquesta òpera del 
“Mozart català”.

Els estudiants de l'ESMUC 
ens proposen aquesta 
obra, que exemplifica la 
restauració d'aquesta òpera 
del "Mozart català".

Abril 2021 Torn Preu

DIVENDRES 30  20 h – 25 €

LA PRINCIPESSA  
FILOSOFA Carles 

Baguer
(VERSIÓ CONCERT)
Sala Foyer
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GROSSE ROMANTISCHE OPER EN TRES ACTES.
Llibret de Richard Wagner.

Estrena absoluta: 19/10/1845 al Königliches Hoftheater Dresden
Estrena a Barcelona: 11/02/1887, al Gran Teatre del Liceu

Darrera representació al Liceu: 22/04/2008
Total de representacions al Liceu: 145
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Intèrprets 
HERMANN Franz-Josep Selig
TANNHÄUSER Stefan Vinke
WOLFRAM VON ESCHENBACH Thomas J. Mayer
WALTHER VON DER VOGELWEIDE Roger Padullés
BITEROF Deyan Vatchakov
HEINRICH DER SCHREIBER Albert Casals
REINMAR VON ZWETER David Lagares 
ELISABETH Johanni van Oostrum
VENUS Michelle DeYoung

Orquestra simfònica i cOr del Gran 
teatre del liceu

Direcció del Cor Conxita Garcia

Fitxa artística
Direcció musical David Afkham
Direcció d'escena Robert Carsen
Reposició Frans Willem de Haas i 
Jean-Michel Criqui
Coreografia Philippe Giraudeau
Escenografia Paul Steinberg
Vestuari Constance Hoffmann
Il·luminació Robert Carsen / Peter van Praet
Producció Gran Teatre del Liceu, Opéra 
National de Paris, Tokyo Opera Nomori

MAIG

08
2021

19 H

FUNCIÓ 
INAUGURAL

ÒPERA

Richard Wagner
TANNHÄUSER
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D esprés de set anys consagrats 
als plaers sensuals del 
Venusberg, un fatigat i 
descompost Tannhäuser vol 

tornar a la vida ordinària de Turíngia. 
Amb la pretensió de combinar art i vida, 
amor i religió, participa en un torneig 
poètic on glossa sobre l’amor carnal 
davant de l’espiritual i en el qual fracassa 
a causa de les rígides convencions de la 
rígida societat de Wartburg.

Tannhäuser és probablement l’obra més 
madura i més rica d’idees dramàtiques i 
musicals d’entre les obres de joventut del 
compositor. El tema de la redempció per 
amor, que impregna l’obra wagneriana, 
hi és present, i el món medieval dels 
trobadors és al centre de la història. La 
preocupació i el turment de Tannhäuser 
per trobar un espai en el món i la cerca 
del perdó seran els motius fonamentals 
del desenvolupament de l’obra, que 
comença a la famosa i simbòlica 
obertura, i que constitueix la primera 
gran pàgina simfònica del compositor.

De la mateixa manera que en altres 
obres del compositor, com Die Walküre, 
Tristan und Isolde i Parsifal, Wagner volca 
en Tannhäuser la seva obsessió per la 
sexualitat.

* Funció amb audiodescripció

Durada aproximada: 4 hores 30 minuts

Una història de redempció 
per amor amb la direcció 
musical de David Afkham 
i les veus de Stefan Vinke, 
Franz Josef Seling i Michelle 
DeYoung.

Maig 2021           Torn       Preus

DISSABTE 8 19 h C De 15 a 275 €

DIMARTS 11 19 h H De 15 a 275 €

DIVENDRES 14 19 h E De 15 a 275 €

DILLUNS 17 19 h A De 15 a 275 €

DIJOUS 20 19 h B De 15 a 275 €

DIUMENGE 23* 17 h T De 15 a 275 €

Stefan Vinke
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ENTRE  
L'HEDONISME  
I L'ÈTICA ELEVADA: 
TANNHÄUSER I  
EL CONCURS  
DE CANT  
DE WARTBURG
Friederike Wißmann 
Fabian Bade
Professors de la Hochschule  
für Musik und Theater Rostock

Richard Wagner acostumava a deixar clar que exis-
tia una manera «correcta» d’entendre la seva obra. 
Considerava apropiat que el seu públic no només es 
familiaritzés per endavant amb el seu material, sinó 
també amb les explicacions pragmàtiques de l’autor.

El tipus d’artista d’esperit lliure que Wagner situa 
al centre de l’argument del seu Tannhäuser és una 
persona fictícia, tot i que el poeta alemany Tannhäuser 
s’hi reconeix clarament com a model. Anteriorment, 
Wagner ja s’havia basat en llegendes, com ara la del 
concurs de cant al castell de Wartburg, d’una banda, 
o la llegenda de Santa Elisabeth, de l’altra. Tannhäu-
ser se situa enmig d’un clima de tensió al qual entra 
voluntàriament: actua entre els pols del que és dioni-
síac-hedonista i del que és apol·lini, que representa 
l’ideal del que és pur i de l’ètica elevada. En el clima de 
tensió d’aquest radi d’acció es plantegen diverses de-
cisions individuals i poc convencionals que el prota-
gonista de l’òpera ha de prendre a un costat i altre de 
la norma social. Són precisament aquests dualismes i 
contrasts els que caracteritzen l’argument sencer.

El conflicte interior del poeta alemany Tannhäuser 
està condicionat pel seu amor a dues imatges radi-
calment oposades de la dona: l’Elisabeth moral i la 
Venus sensual.

El castell de Wartburg funciona com l’escenari central 
de l’òpera i és un lloc de memòria que evoca una 
gran varietat d’associacions, des del refugi de Martí 
Luter fins als llocs de Goethe, passant pel punt de 
partida de les reunions d’estudiants celebrades du-
rant els Festivals de Wartburg (1817 i 1848). 

El conflicte interior del protagonista no només es re-
flecteix en el topos, sinó també en el treball de Wagner 
a Tannhäuser, ja que el compositor va tenir dificultats 
amb aquest material: els apunts, les versions i les tra-
duccions mostren la complexitat del procés creatiu. 
El mateix Wagner emfatitzava la dificultat d’avançar 
en aquest procés, per exemple, a la seva carta a Franz 
Liszt del 29 de maig del 1852. La gran quantitat de 
revisions i de canvis de format suggereixen la fusió del 
protagonista i del compositor, perquè Wagner, igual 
que l’heroi de l’òpera, té problemes per trobar el seu 
propi punt de vista: per a Richard Wagner, Tannhäu-
ser és un símbol al llindar entre l’òpera i el drama. Si 
observem els contextos concrets de la seva actuació, 
queda clara la posició estètica que ocupa Tannhäuser, 
no només com a òpera romàntica, sinó també com a 
presagi dels drames musicals posteriors.
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No n’hi ha prou amb comprendre les diferents versi-
ons únicament des de la perspectiva dels canvis artís-
tics i les fases de desenvolupament que porten a un 
nou gènere musical. La història de més de trenta anys 
de la creació de l’obra també està marcada per les de-
cisions pragmàtiques del compositor. Per exemple, no 
confiava en la capacitat d’actuació dels artistes.

Wagner era tan conscient de les exigències de l’arran-
jament musical —per exemple, el de la partitura del 
tenor— com del fet que l’abast de les parts dramàti-
ques era poc habitual per 
a molts cantants. Una 
gran quantitat de testimo-
nis escrits, però, demostra 
la importància de l’actua-
ció per al drama musical 
de Wagner. La mesura de 
l’èxit (com el de la produc-
ció de Liszt a Weimar) o del fracàs (com el de l’estrena 
de París) van incitar Wagner a introduir modificacions 
contextuals adients. Ell era conscient que aquestes no 
sempre suposaven millores en les composicions, però 
aquelles poques intervencions a la partitura donaven 
certa possibilitat de concebre la representació a dife-
rents teatres. El fet que les seves obres fossin represen-
tades va ser un aspecte decisiu per a Wagner. 

No obstant això, Wagner no es va desviar mai comple-
tament de la seva idea principal: tot i les consideraci-
ons per a la representació de l’obra, va deixar clar que 
el que ell buscava era atreure el públic a la seva obra, i 
no pas subordinar-se al gust d’aquest públic.

Wagner mostrava tan poca comprensió pels ajorna-
ments provocats per les sensibilitats dels músics com 
pels talls que, segons ell, eren culpa d’una competèn-
cia insuficient de l’artista. 

Tannhäuser finalitza amb la mort d’Elisabeth, que 
prèviament havia ofert la seva vida en una pregària a 
canvi del perdó de Tannhäuser. En veure el cos d’Eli-
sabeth, Tannhäuser acaba morint també, mentre pro-
nuncia les seves darreres paraules: «Santa Elisabeth, 
prega per mi!». Només en la mort Tannhäuser pot 

trobar la redempció que 
no ha pogut trobar en 
aquest món. Aquí també 
sorprèn la confusió entre 
vida i obra, que a pocs 
compositors s’aplica tan 
bé com a Richard Wagner. 
El mateix Wagner no tro-

ba la salvació fins la seva mort. El seu decés l’any 1883 
ens porta a parlar d’una versió «final» que, probable-
ment, no va ser mai concebuda com la versió defi-
nitiva. Quan Wagner, poc abans d’això, diu a Còsima 
que ell «encara li deu Tannhäuser al món», això no 
només posa en relleu la importància que l’obra tenia 
per a ella artísticament, sinó que també demostra la 
impossibilitat de trobar un final a aquest material.

A l’òpera, l’heroi ha de decidir entre una vida pecami-
nosa i una fe pura, però a l’obra de Wagner aquesta 
elecció no té una connotació unidimensional. 

Extracte del llibre Temporada d'òpera 2020-2021  
d'Amics del Liceu.

Overture
Orquestra, acte I. L’obra s’inicia en una bacanal. 
Tannhäuser reposa entre els braços de la deessa 
Venus.

«Dich teure Halle, gruss' ich wieder»
Elisabeth, acte II. Ens situem a Wartburg. Elisabeth 
recorda el seu estimat Tannhäuser, que va marxar 
temps enrere.

«Freudig begrussen wir die edlen Halle»
Cor, acte II. Al castell s’organitza un concurs de 
cant i les trompetes anuncien l’arribada dels nobles 
convidats.

MOMENTS
MUSICALS
C L AU

Tannhäuser actua entre els pols 
d’allò dionisíac-hedonista i d’allò 
apol·lini, que representa l’ideal 

del que és pur i de l’ètica elevada.
Direcció musical
El jove director alemany és 
l’actual director titular de 
l’Orquesta y Coro Nacionales 
de España, responsabilitat que 
va assumir el 2019, després 
de cinc anys com a director 
principal. Com a director 
d’òpera debutà al Festival de 
Glyndebourne el 2014 amb 
La traviata, i des d’aleshores 
ha treballat al Teatro Real de 
Madrid, així com a les òperes 
de Frankfurt, Stuttgart i Viena, 
entre d’altres. Pel que fa al món 
simfònic, ha dirigit obres de 
Schönberg, Mahler, Bruckner, 
Berlioz i Brahms. Debuta al 
Gran Teatre del Liceu.

David 
Afkham

TANNHÄUSER
El tenor alemany va fer estudis 
de música religiosa, pedagogia 
i cant a la Musikhochschule de 
Colònia. Ha cantat en teatres 
d’òpera de Berlín, Chicago, 
Ginebra, Hamburg, Londres, 
Munic, París, Seattle o Venècia; 
a més dels festivals de Salzburg 
i Bayreuth. Ha treballat amb 
els mestres Adám Fischer, 
Philippe Jordan, James Levine, 
Fabio Luisi, Yannick Nézet-Sé-
guin i Sir Simon Rattle. El seu 
repertori inclou els principals 
papers del repertori alemany. 
Al Liceu ha cantat dues òperes 
de Wagner: Siegfried (2014/15) 
i Tristan und Isolde (2017/18).

Stefan 
Vinke 

Tenor

VENUS
La mezzosoprano americana 
és una cantant habitual en 
teatres d’òpera de Nova York, 
Chicago, Milà, Berlín, París, 
Londres i Tòquio, així com 
al Festival de Bayreuth. El 
seu repertori inclou els rols 
protagonistes de Samson et 
Dalila i The rape of Lucretia, 
així com Fricka, Sieglinde i 
Waltraute (cicle de L’Anell del 
Nibelung), Kundry (Parsi-
fal), Venus (Tannhäuser), 
Brangäne (Tristan und Isolde), 
Eboli (Don Carlos), Amneris 
(Aida), Santuzza (Cavalleria 
rusticana) i Marguerite (La 
damnation de Faust), entre 
d’altres. Debuta al Gran 
Teatre del Liceu.

Michelle 
DeYoung 

Mezzosoprano

ELISABETH
Nascuda a Sud-àfrica, es gra-
duà a la Universitat de Pretò-
ria. Especialment valorada per 
les seves interpretacions de 
papers com a soprano protago-
nista en les òperes de Mozart, 
Wagner, Janácek i Strauss, 
ha treballat amb els mestres 
Simon Rattle, Ivor Bolton,  
Massimo Zanetti, Henrik 
Nánási, Antonello Manacorda, 
Stefan Solyom, Gianluca Mar-
cianò o Jan Willem de Vriend, 
i amb els directors d’escena 
Harry Kupfer, Barrie Kosky, 
Tobias Kratzer, Florentine 
Klepper i Vera Nemirova. De-
buta al Gran Teatre del Liceu.

Johanni  
Van Oostrum 

Soprano
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EN ESCENA

 



La por no és per ningú que vol deixar-te 
ni per ningú que ja no hi és. La por 
és per algú que mai no ha estat amb tu. 
Algú que no és a temps, ja, de venir.

(“Et despertes en la nit”, Misteriosament feliç)

Uncertain Journey, 2016
Installation: metal boats, red wool
Blain|Southern, Berlin, Germany
Photo by Christian Gläser
© VEGAP, Madrid, 2020 and the artist
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MAIG

2021

17 H

CONCERT

Strauss estrena El cavaller de la rosa 
l’any 1910, un títol en el qual torna a un 
llenguatge més diatònic en relació amb 
els títols anteriors (Salomé, 1905, i Elektra, 

1909). Amb Le nozze di Figaro de Mozart al cap i 
homenatjant la Viena del segle xviii, Strauss escriu 
una òpera lluminosa i plena de gracilitat. Després de 
l’èxit de l’estrena es van fer tot tipus d’arranjaments, 
però no serà fins a l’any 1944 que Strauss autoritzi 
la versió més popular (i anònima —tot i que sembla 
que se li adjudica a Artur Rodzinski—) de la suite 
amb aquesta inflamada seqüència de danses amb els 
leitmotiv principals de cada personatge.

Prokófiev, a partir de l’obra teatral de Shakespeare, va 
escriure el ballet que s’estrenaria al Teatre Kirov l’any 
1940. A partir de la mateixa partitura va crear tres 
suites orquestrals amb una música de gran inspiració 
melòdica i varietat rítmica. Unes autèntiques 
joies que, d’altra banda, també són les obres més 
apreciades del compositor.

Enmig d’aquests dos titans trobem l’extraordinari 
poema coreogràfic de Ravel: La Valse. Aquesta obra 
de 1920 i dedicada a Misia Sert, la dona del pintor 
Josep Maria Sert, neix d’un projecte de fer un ballet 
en honor a Johann Strauss. La Primera Guerra 
Mundial va acabar amb una Europa, i ja només 
quedaven les reminiscències d’aquell món decadent. 
Així, la partitura és un huracà fantàstic i imaginatiu 
que evoca un passat grandiós i la destrucció de la 
civilització occidental.

El Teatre ha volgut demanar a David Afkham, titular 
de l’Orquesta y Coro Nacionales de España, que 
mentre està immers en les funcions de Tannhäuser 
pugui oferir un programa simfònic.

La sublimació de la dansa és el subjecte principal 
d’aquest concert; el món del gest i de les figures en 
moviment des de l’òptica de tres grans compositors.ROMEU I JULIETA 

DE PROKÓFIEV 
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R. Strauss: Suite de Der Rosenkavalier

M. Ravel: La Valse

S. Prokófiev: Romeu i Julieta, sel·lecció de les Suites 
I, II i III

Orquestra simfònica del Gran teatre del liceu

Direcció David Afkham

Maig 2021 Torn Preus

DIUMENGE 16  17 h T De 10 a 140 €

David Afkham

Durada aproximada: 2 hores

16
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Coreografia i direcció John Cranko
Música Piotr Ílitx Txaikovski
Direcció d’escena Birgit Deharde, Andria Hall,  
Filip Barankiewicz
Supervisió artística Reid Anderson

Orquestra simfònica del Gran teatre del liceu

Direcció musical Václav Zahradník / Sergej Poluektov

MAIG

27
2021

20 H

FUNCIÓ 
INAUGURAL

DANSA
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EL LLAC  
DELS CIGNES  
DEL BALLET  
NACIONAL  
TXEC  
 

E l pèrfid Rothbart, un mag meitat humà 
meitat animal, obsessionat amb el príncep 
Sigfrid, utilitzarà un dels seus bells cignes 
encantats com a carnada per a la condemna 

del jove. L’amor neix entre Sigfrid i Odette, qui, per 
l’encanteri del mag, es transforma en cigne. La mort 
és imminent, però l’amor pot vèncer el mal.

Estrenat el 1877 al Teatre Bolxoi de Moscou, és 
reconegut com el paradigma del ballet mundial. 
Música, fantasia, engany, amor i sacrifici en un 
entorn irreal i màgic amb un final tràgic i carregat 
d’emoció: la companyia de l’Òpera de Praga 
interpreta, al Gran Teatre del Liceu, El llac dels cignes: 
una història d’amor romàntica i atemporal basada en 
l’obra original de Marius Petipa i Lev Ivànov.

Maig 2021             Torn       Preus

DIJOUS 27 20 h B De 10 a 250 €

DIVENDRES 28 20 h E De 10 a 250 €

DISSABTE 29 17 h F De 10 a 250 €

DISSABTE 29 21.30 h C De 10 a 250 €

DIUMENGE 30 17 h T De 10 a 250 €

Torna al Liceu la mítica història 
d’amor romàntica i atemporal 
basada en l’obra original de 
Marius Petipa i Lev Ivànov.

Durada aproximada: 2 hores 20 minuts
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Si dius El llac dels cignes, gent de tot el món et contestarà 
automàticament amb la paraula ballet. Al llarg dels segles, 
El llac dels cignes, amb música de Piotr Ílitx Txaikovski, 
efectivament ha estat sinònim d’aquesta forma d’art. 
Cap altra obra no ha guanyat tanta popularitat ni s’hi 
pot comparar pel que fa al nombre de representacions, 
adaptacions escèniques i versions coreogràfiques.

El món de l’òpera també té obres molt populars, però, 
pel que puc jutjar, cap òpera no ha assolit una posició 
tan dominant com la d’El llac dels cignes dins del reper-
tori de ballet. També és interessant destacar que l’enor-
me i interminable popularitat de la peça a tot el món 
s’ha pogut apreciar sobretot en les últimes set dècades.

Les representacions de l’obra van ajudar a establir com-
panyies de ballet a Europa, Amèrica, Austràlia i l’Àsia, 
cosa que en certa manera es pot considerar paradoxal, 
atesa la seva naturalesa cosmopolita.

I tot i que El llac dels cignes es considera una obra “clàs-
sica” i “tradicional”, continua encantant el públic en l’era 
digital en què vivim. Per què passa això i en què con-
sisteix exactament la màgia incessant del ballet? És el 
tema arquetípic, la transformació d’un ésser humà en 
un animal, l’objecte fatídic de l’amor o la il·lusió seduc-
tora que transmet? És la música, impregnada d’una gran 
profunditat emocional per part del compositor? Pot ser 
que el seu atractiu sigui fruit de la coreografia i de les 
representacions magistrals? O de la intemporalitat dels 
fonaments que serveixen de marc per a la recerca de 
l’ideal estètic? Fem una breu excursió al passat i inten-
tem trobar-ne les arrels.

Sempre em sorprenen els creadors de les produccions 
del El llac dels cignes que diuen que han utilitzat tota la 
música de l’obra. Una producció completa seria tan llarga 
com, per exemple, Die Meistersinger von Nürnberg, que 
els amants de l’òpera estan encantats de presenciar, in-
dependentment de la durada. No obstant això, els aficio-
nats al ballet són una mica diferents en aquest aspecte, ja 
que donen preferència a assaborir experiències més cur-

EL LLAC  
DELS CIGNES
John 
Cranko
Coreògraf

tes. És convenient ometre algun fragment de música, així 
que, en el primer acte, he suprimit el famós vals i el “Pas 
de trois”, i els he substituït per l’igualment esplèndid, tot 
i que menys interpretat, “Pas de six”. Això ha donat al 
príncep l’oportunitat de ballar i revelar el seu caràcter. 
Txaikovski pretenia que fos en la variació del cigne ne-
gre, però al quart acte he reemplaçat el “Pas de deux” de 
Drigo, que vaig considerar massa lleuger per a la situació 
donada, per una elegia brillant per a les cordes.

Em vaig esforçar per basar el meu treball en l’estil clas-
sicoromàntic de Marius Petipa; sent lliure, a la meva ma-
nera, però prenent sempre com a exemple aquest gran 
home. Per tant, la majoria de l’acció del segon acte es 
manté en la seva forma habitual. El principi del quart 
acte, la famosa marxa fúnebre, l’he agafat de diverses 
versions russes. També he esborrat tots els moviments 
musicalment repetitius i he realçat el drama, sobretot 
convertint el príncep en un veritable ésser, un home que 
experimenta una tragèdia, no només una “grua huma-
na” que eleva la ballarina. Les danses, mers divertiments, 
s’han entreteixit en un arranjament dramàtic.

I què passa amb el final? Hi ha finals feliços en els quals 
després de la mort els amants es reuneixen en un país 
fabulós, però suposo que la intenció de Txaikovski era es-
criure un ballet dramàtic. Considerem la situació: Siegfried 
sembla que no és digne de respecte, trenca el seu vot i 
confon, inadvertidament, la il·lusió superficial amb els 
seus veritables sentiments interiors.

Un heroi tràgic ha de ser vençut. La música, especial-
ment la del quart acte, és molt tràgica. El tsar (envoltat 
de moltes tragèdies) va introduir al teatre imperial una 
regla no escrita, segons la qual totes les obres havien de 
tenir un final feliç. Tanmateix, l’Odette i Siegfried no són 
el tipus d’amants que “viuen feliços per sempre”.

Tot i que El llac dels cignes es 
considera una obra “clàssica” 

i “tradicional”, continua 
encantant el públic en l’era 

digital en què vivim.
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ÒPERA EN QUATRE QUADRES 
Llibret de Giuseppe Giacosa i Luigi Illica, basat en  

Scènes de la vie de bohème d’Henri Murger. 

Estrena absoluta: 1/02/1896, al Teatro Regio de Torí 
Estrena a Barcelona: 10/04/1898, al Gran Teatre del Liceu 

Darrera representació al Liceu: 08/07/2016 
Total de representacions al Liceu: 271
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JUNY

2021

20 H

FUNCIÓ 
INAUGURAL

ÒPERA

Giacomo Puccini
LA BOHÈME

ÒPERES | 142

E n un context dominat pels 
efectes de la industrialització, 
la preeminència dels valors 
burgesos i un clima intel·lectual 

monopolitzat pel positivisme laic, 
materialista i científic, l’art es va tornar 
realista. Així, aquesta Bohème de Puccini 
és “uno squarcio di vita” en el qual es 
parla de la fragilitat de la felicitat en un 
món de misèria, però de manera senti-
mentalitzada i atenuant la cruesa de la 
realitat social.

A Escenes de la vida bohèmia, els 
personatges imaginats per Mürger 
recorden amb nostàlgia la seva joventut 
com a artistes plens de penúries (el Cafè 
Momus, les festes i la pobre Mimì, atrapada 
per la mort en la flor de la joventut).

Àlex Ollé fa una relectura audaç de l’obra 
i la situa en un barri popular, l’escenari de 
l’obsessió per tornar al passat; un moment 
efímer on Mimì i Rodolfo van ser feliços. 
La música de Puccini ressona de manera 
sublim, tot retrobant l’essència mateixa de 
l’obra: els records com a fràgils vincles que 
ens mantenen suspesos a la vida.

* Funció amb audiodescripció

Durada aproximada: 2 hores 30 minuts

Juny 2021 Torn Preus

DILLUNS 14 20 h A De 15 a 290 €

DIMARTS 15 20 h PE De 15 a 275 €

DIMECRES 16 20 h D De 15 a 290 €

DIVENDRES 18 20 h PB De 15 a 275 €

DISSABTE 19 20 h C De 15 a 290 €

DIUMENGE 20 17 h PD De 15 a 275 €

DILLUNS 21 20 h H De 15 a 290 €

DIMARTS 22 20 h PC De 15 a 275 €

DIVENDRES 25 20 h E De 15 a 290 €

DISSABTE 26* 18 h F De 15 a 275 €

DIUMENGE 27 17 h T De 15 a 290 €

DIMARTS 29 20 h PA De 15 a 275 €

DIMECRES 30 20 h B De 15 a 290 €

Juliol 2021

DIJOUS 1 20 h G De 15 a 275 €

DIVENDRES 2 20 h - De 15 a 275 €

Intèrprets 
RODOLFO Atalla Ayan 14, 16, 19, 21, 25, 27, 30 
juny, 2 juliol / Giorgio Berrugi 15, 18, 20, 22, 26, 
29 juny, 1 juliol
SCHAUNARD Toni Marsol 14, 16, 19, 21, 25, 27, 
30 juny i 2 juliol / Josep Ramón Olivé 15, 18, 
20, 22, 26, 29 juny, 1 juliol 
BENOÎT / ALCINDORO Roberto Accurso
MIMÌ Anita Hartig 14, 16, 19, 21, 25, 30 juny i  
2 juliol / Maria Teresa Leva 15, 20, 26 i 29 juny 
/ Adriana González 18, 22, 27 juny, 1 juliol
MARCELLO Roberto de Candia 14, 16, 19, 21, 
25, 27, 30 juny i 2 juliol / Damián del Castillo 
15, 18, 20, 22, 26, 29 juny, 1 juliol
COLLINE Goderdzi Janelidze 14, 16, 19, 21, 25, 
27, 30 juny i 2 juliol / Federico de Michelis 15, 
18, 20, 22, 26, 29 juny, 1 juliol 
MUSETTA Valentina Nafornita 14, 16, 19, 21, 25, 
27, 30 juny i 2 juliol / Katerina Tretyakova 15, 
18, 20, 22, 26, 29 juny, 1 juliol 

Orquestra simfònica i cOr del Gran 
teatre del liceu

Direcció del Cor Conxita Garcia

cOr de camBra del Palau de la música 
catalana

Direcció del Cor Xavier Puig

veus - cOr infantil amics de la unió

Direcció cor infantil Josep Vila Jover

Fitxa artística
Direcció musical Giampaolo Bisanti
Direcció d'escena Àlex Ollé
Escenografia Alfons Flores
Vestuari Lluc Castells
Il·luminació Urs Schönenbaum
Producció Teatro Regio Torino

Anita Hartig

14
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Va ser el 1896, l’any en què Giacomo Puccini en feia 
38. Molt a prop de la mitjana edat, aquest conegut 
playboy estava baix de moral. Era escaient, doncs, 
que la seva darrera òpera fos una meditació sobre 
la joventut: les alegries, les privacions i, sobretot, la 
fugacitat. D’altra banda, és difícil que Puccini no fos 
conscient d’una coincidència dolorosa: amb 38 anys 
va morir Henri Murger, l’autor de la font literària ori-
ginal en la qual es basava La bohème.

Els relats autobiogràfics de Murger sobre la vida bo-
hèmia parisenca (Scènes de la vie de bohème) s’ha-
vien publicat inicialment per capítols en una revis-
ta francesa, Le Corsair, al llarg de diversos anys a la 
darreria de la dècada del 1840. Posteriorment les his-
tòries van ser adaptades per a l’escena abans de ser 
reelaborades en una novel·la que es va convertir en 
un best-seller arreu d’Europa. Per tant, a Itàlia conei-
xien Mimì, Rodolfo i els seus amics molt abans que 
Puccini posés música a la història. De fet, el tema era 
tan popular que Puccini va haver d’afrontar la com-
petència de Ruggero Leoncavallo, el qual poc abans 
havia saltat a la fama amb Pagliacci. Ambdues òperes 
van arribar als escenaris, tot i que, de mica en mica, 
el públic va deixar clara la seva preferència i la versió 
de Leoncavallo va acabar caient del repertori després 
d’una dècada.

El cas és que La bohème de Puccini és una òpera que 
es va escriure en grup. Giuseppe Giacosa i Luigi Illi-
ca, que més tard col·laborarien per escriure els textos 
per a Tosca i Madama Butterfly, en van ser els llibre-
tistes. Illica es va encarregar de planificar l’argument i 
de fer l’esborrany dels diàlegs que Giacosa —un dels 
principals dramaturgs italians de l’època— després 
passaria a versos polits. No obstant això, també van 
participar en l’elaboració del llibret el mateix Puccini 
i el seu editor, Ricordi. Adaptar La bohème a òpera no 
va ser fàcil. La història original de Murger necessitava 
una simplificació radical perquè l’elenc de personat-
ges era enorme, dels quals Giacosa i Illica van triar 
només uns quants. 
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JOVENTUT,  
NOSTÀLGIA I 
LLÀGRIMES: 
PERSPECTIVES 
SOBRE  
LA BOHÈME  
DE PUCCINI
Alexandra 
Wilson
Professora de musicologia  
de l’Oxford Brookes University 

Adaptar La bohème a l’òpera no 
va ser fàcil. La història original de 

Murger necessitava una simplificació 
radical perquè l’elenc de personatges 

era enorme.
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anteriors— i en molts aspectes s’anticipa a les tècniques 
emprades més tard pels compositors de bandes sonores 
cinematogràfiques. 

En abandonar l’estructura formal operística d’ària i reci-
tatiu, Puccini va poder crear escenes en les quals la mú-
sica era contínua, en comptes de trossejar-la en seccions 
diferenciades. Tanmateix, encara hi ha algunes àries i 
duets convencionals i reflexius a La bohème que donen 
treva a la vertiginosa música que caracteritza gran part 
de l’òpera. La secció més exuberant i lírica es troba cap al 
final del primer acte, que és —a banda de l’escena final 
de la mort— l’única part estàtica de l’obra. 

La bohème és una òpera que gira tota al voltant dels 
contrastos de personatges i ambients. Cada acte té el 
seu propi clima dramàtic i musical. El segon acte, per 
tant, contrasta clarament amb l’escena d’amor íntima 
del final del primer acte. Després de la frivolitat del se-
gon acte, el tercer és una evocadora representació d’un 
fred hivern parisenc i revela una part molt més fosca de 
la vida bohèmia, mentre que el quart tanca el cercle en 
retornar a la mansarda del primer acte. L’òpera està es-
tructurada simètricament: l’acte quart, com el primer, té 
dues seccions, la primera còmica —tot i que ara amara-
da de nostàlgia— i la segona més contemplativa. Però 
aquí la història d’amor de Mimì i Rodolfo ha donat pas a 
la tragèdia de la mort de Mimì, una de les més tranquil-
les i més naturalistes del món de l’òpera, però això la fa 
encara més devastadora. 

La Mimì de Puccini, però, és molt diferent de la de Mur-
ger. La de Puccini està molt idealitzada: a la versió de 
Murger, és inconstant i infidel, mentre que a la de Pucci-
ni assumeix un caràcter angelical. És un exemple excel-
lent d’una de les «donetes» de Puccini, com s'acostuma 
a anomenar-les, modestos personatges femenins que 
pateixen per amor —tot i que amb dignitat— i el pati-
ment dels quals Puccini descriu vívidament.

La bohème és una obra conscientment lacrimògena, 
descaradament sentimental. Puccini sabia exactament 
quins fils moure per commoure el públic i, a les seves 
òperes, les emocions es posen al descobert amb la ma-
jor cruesa possible. D’altra banda, hauríem de recordar 
que en la tradició operística italiana del segle xix, el sen-
timentalisme era primordial i que es reservava la major 
consideració a la música en la qual es percebia que un 
compositor havia parlat espontàniament des del cor i 
havia colpit directament el cor de l’oient. 

Extracte del llibre Temporada d'òpera 2020-2021  
d'Amics del Liceu.

EN ESCENA«Che gelida manina» 
Rodolfo, acte I. Rodolfo agafa la mà freda de 
Mimì i li explica qui és i què fa.

«Quando men vo»
Musetta, acte II. Musetta vol cridar l’atenció 
de Marcello i canta un vals enmig del cafè 
Momus.

«Donde lieta usci»
Mimì, acte III. Mimì es retroba amb Rodolfo i 
li demana que reculli les seves pertinences de 
casa. 

MOMENTS
MUSICALS
C L AU

Direcció d'escena
És un dels sis directors artístics 
de La Fura dels Baus. El 1996 
va tenir el primer contacte 
amb l’òpera dirigint, junta-
ment amb Carlus Padrissa i 
Jaume Plensa, l’Atlántida; des 
d’aleshores ha participat en 
moltes produccions, entre les 
quals destaquen Le Grand Ma-
cabre, Un ballo in maschera, 
Tristan und Isolde a Lió (premi-
ada per la crítica francesa com 
una de les millors produccions 
de l’any) i Norma per a l’ober-
tura de la temporada 2016/17 
de Londres. Al Liceu ha dirigit 
DQ. Don Quijote en Barcelona 
la temporada 2000/01, i hi ha 
tornat en diverses ocasions, 
les darreres amb Quartett 
(2016/17) i Tristan und Isolde 
(2017/18).

Àlex 
Ollé 

RODOLFO
El tenor brasiler es donà a 
conèixer el 2008 interpretant 
Rodolfo (La bohème) a Atenes 
i des d’aleshores ha cantat als 
escenaris operístics de Nova 
York, Londres, Milà, Munic, 
Stuttgart, Ginebra, Berlín i San 
Francisco, entre d’altres. La 
temporada 2019/20 va debutar 
a Viena com a Nemorino (L’eli-
sir d’amore), i ja ha debutat 
també a l’Staatsoper de Berlín 
amb el rol d’un cantant italià 
(Der Rosenkavalier) i va ser 
Alfredo (La traviata) a París i 
Dresden. Debuta al Gran Teatre 
del Liceu.

Atalla 
Ayan 

Tenor

MIMÌ
Durant els seus estudis a 
la Gheorghe Dima Music 
Academy de Cluj-Napoca 
(Romania) guanyà diversos 
premis de cant, i això li va 
permetre debutar com a Mimì 
(La bohème) a l’Òpera Nacional 
de Bucarest el 2006. Entre els 
seus compromisos recents hi 
ha Amelia Grimaldi (Simon 
Boccanegra) a París, Violetta 
(La traviata) a Nova York, París 
i Londres; Mimì a Nova York, 
Viena, Madrid i Berlín, i Mi-
caëla (Carmen) a San Francisco, 
a més de Liù (Turandot) a Nova 
York. Al Liceu ha cantat en La 
traviata (2014/15) i Turandot 
(2019/20).

Anita 
Hartig 

Soprano
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A més, els llibretistes havien d’atenuar el realisme so-
cial de la font original de Murger. Les històries reals en 
les quals es basa l’òpera eren considerablement més 
sòrdides que la representació a l’escenari i haurien es-
tat considerades altament immorals per un públic de 
teatre respectable. Els bohemis de Puccini viuen una 
vida aparentment atractiva i lliure de restriccions, plena 
de vivaç optimisme, però en la realitat l’estil de vida 
dels bohemis es caracteritzava per la pobresa i la gana, 
realitat que el mateix Murger —que malgrat l’èxit de 
les seves històries bohèmies va morir pobre, malalt i 
deprimit— va conèixer prou bé.

La nostàlgia dels seus anys d’estudiant sens dubte va ins-
pirar Puccini a l’hora d’escriure l’escena inicial de La bo-
hème, en la qual ens capbussa al despreocupat caos de 
la vida d’estudiant en unes golfes parisenques. L’enèrgica 
música que Puccini fa servir —aquí i a gran part de La 
bohème— imita les pautes de la parla informal per crear 
un aire de conversa adequat. És un llenguatge musical 
molt espontani i gairebé improvisat —molt més natu-
ralista que l’estil més altisonant, típic de moltes òperes 

MUSETTA
Nascuda a Moldàvia, inicial-
ment es va formar a Bucarest. 
Als inicis de la seva carrera va 
formar part de l’ensemble de la 
Wiener Staatsoper, i hi va cantar 
un ampli nombre de papers, que 
ha mantingut al seu repertori, 
com Papagena i Pamina (Die 
Zauberflöte), Musetta (La bohè-
me), Susanna (Le nozze di Figaro) 
i Zerlina (Don Giovanni), entre 
d’altres. Els seus compromisos 
més recents l’han portat de  
nou a Viena com a Helena  
(A Midsummer Night's Dream) 
i a Lausana amb Adina (L’elisir 
d’amore). Al Liceu ja ha intervin-
gut en una ocasió, la temporada 
2014/15, amb Don Pasquale.

Valentina 
Nafornita 

Soprano



Torna la nit. 
La gana ja ha passat. 
Han passat el llatí i la desconfiança. 
Ha passat l’alba de la geografia, 
la llibertat als boscos. 
També han passat les travessies 
a una illa llunyana. 
Verda i negra mirant-se a un oceà. 
Has vingut tu, 
la lleialtat de l’alegria. 
Els sorolls de les obres. 
El desordre sensat de la mort d’ella. 
Torna la nit. La lluna. 
Torna la nit. 
Sempre 
torna 
la nit.

(“Dolor”, Des d’on tornar a estimar)

Me Somewhere Else, 2018
Installation: red wool, rope, plaster
Blain|Southern, London, UK
Photo by Peter Mallet
© VEGAP, Madrid, 2020 and the artist
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DRAMMA TRAGICO EN DUES PARTS
Llibret de Salvadore Cammarano

Estrena absoluta: 26/09/1835 al Teatro di San Carlo de Nàpols
Estrena a Barcelona: 22/09/1838 al Teatre de la Santa Creu

Estrena al Liceu: 15/09/1849
Darrera representació al Liceu: 29/12/2015 

Total de representacions al Liceu: 291
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JULIOL

2021

20 H

FUNCIÓ 
INAUGURAL

ÒPERA

Gaetano Donizetti

LUCIA DI  
LAMMERMOOR
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L es ruïnes gòtiques i els 
amors dissortats que Walter 
Scott recollia a The Bride 
of Lammermoor són els 

ingredients necessaris per afegir 
una música transportadora a una 
tragèdia bromosa plena de rivalitats i 
personalitats traumàtiques i complexes.

Una protagonista fràgil com el vidre, un 
sacerdot sever, un germà maquinador, 
un promès secret desgraciat, un nuvi 
assassinat per la núvia el dia del 
casament... unes noces de sang. Un amor 
maleït entre Lucia i Edgardo, a la manera 
del Romeu i Julieta de Shakespeare, en 
què els amants són descendents de dues 
famílies enemistades i on hi ha una 
prohibició d’estimar algú de l’altre clan.

Lucia di Lammermoor representa el 
model femení del Romanticisme que 
transita entre la fragilitat i la ingravidesa. 
És a la frontera entre l’esperit i el somni 
on sorgeix Lucia, paradigma del gènere. 
Figura d’un espiritualisme tancat, sublim 
i inaccessible que troba la seva expressió 
en un espai privilegiat: l’escena de la 
bogeria, on els sentiments de dolor 
i melangia són evocats per encarnar 
la màgia i l’enigma de l’obsessió 
esdevinguda follia.

* Funció amb audiodescripció

Durada aproximada: 3 hores 5 minuts

Juliol 2021         Torn       Preus

DIVENDRES 16 20 h E De 16 a 310 €

DILLUNS 19 20 h A De 16 a 310 €

DIMECRES 21 20 h B De 16 a 310 €

DISSABTE 24 20 h C De 16 a 310 €

DILLUNS 26 20 h H De 16 a 310 €

DIMECRES 28* 20 h D De 16 a 310 €

Fitxa artística
Direcció musical Giacomo Sagripanti
Direcció d'escena Barbara Wysocka
Escenografia Barbara Hanicka
Vestuari Julia Kornacka
Il·luminació Rainer Casper
Videocreació Michal Zadara (Andergrand 
Media + Spektakle)
Producció Bayerische Staatsoper (Munic)

L’amor encarnat per Nadine 
Sierra i Javier Camarena en 
la producció de la Bayerische 
Staatsoper de Barbara 
Wysocka sota la direcció 
musical del mestre Giacomo 
Sagripanti.

Intèrprets 
LORD ENRICO ASTHON Mariusz Kwiecien
LUCIA Nadine Sierra 
SIR EDGARDO DI RAVENSWOOD Javier 
Camarena
LORD ARTURO BUKLAW Emmanuel Faraldo
RAIMONDO BIDEBENT Mirko Palazzi
ALISA Anna Gomà
NORMANNO Moisés Marín

Orquestra simfònica i cOr del Gran 
teatre del liceu

Direcció del Cor Conxita Garcia

Fotografia realitzada amb 
la col·laboració de SEAT

Javier Camarena

16
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A The Bride of Lammermoor, de Walter Scott, l’esce-
na de la bogeria era un episodi important, però no el 
central. L’amor contrastat i finalment impossible d’Ed-
gardo i Lucia es dilueix en el relat més general d’una 
rivalitat atàvica entre dues famílies en decadència de 
l’antiga noblesa escocesa. No obstant això, ja a la no-
vel·la, Lucia mostra els trets per excel·lència del perso-
natge romàntic: la feblesa enfront de forces superiors 
i la inestabilitat psicològica i sentimental. Scott expli-
ca la seva bogeria amb els tons intensos i anticlàssics 
d’una descripció gairebé pulp: després d’haver assas-
sinat el seu marit, Lucia es queda allà, rígida per la 
tensió, despentinada, amb la roba estripada i plena 
de sang, la mirada immòbil i llampegant. La descrip-
ció de Scott era massa crua per al teatre italià, però 
Donizetti, amb l’ajuda d’un llibretista de prestigi com 

UNA DRAMATÚRGIA 
DE LA BOGERIA
Livio  
Aragona
Musicòleg, membre del Centro Studi  
della Fondazione Teatro Donizetti

era Salvadore Cammarano, va aconseguir conservar el 
seu impacte fins i tot amb les formes més atenuades 
i consentides als teatres d’òpera italians.

La seva elecció, però, no era original: els anys ante-
riors s’havien alternat altres «mullers de Lammermo-
or». Però la concisió extrema, la rapidesa amb què es 
consuma la tragèdia, a més de l’afortunada invenció 
musical d’aquesta obra, la van convertir en la Lucia 
di Lammermoor de referència. Cammarano i Doni-
zetti potenciaven el nucli tràgic tot posant èmfasi en 
la bogeria de Lucia. D’aquesta manera, van dissenyar 
un sistema de poder masculí al vòrtex del qual hi ha 
Enrico Ashton, germà de Lucia, però en el qual partici-
paven la resta de personatges principals: el mateix Ed-
gardo Ravenswood, últim reducte de l’odiada família 
rival, que estima Lucia i és correspost; Raimondo, tu-
tor i «quasi pare» de la jove Ashton, i, indirectament, 
Arturo, el marit de conveniència escollit per Enrico.

Lucia di Lammermoor es va posar a escena al Teatre 
San Carlo de Nàpols el 26 de setembre del 1835, i 
de seguida va suposar un èxit entusiasta. Qui més 
va triomfar va ser l’Edgardo de Gilbert-Louis Duprez, 
que va arrencar aplaudiments fins i tot a la «maledic-
ció», és a dir, en el passatge summament dramàtic 
que al final central lliga el sextet del gran concertant 
amb la stretta final (en particular amb maledetto 
sia l’istante), una ocasió totalment insòlita per a un 
aplaudiment.

El vigor tràgic de Lucia di Lammermoor es troba pre-
cisament en la manera com el seu tema fonamen-
tal, el debat d’una consciència entre les restriccions 
de les normes socials i la determinació individual 
irreprimible, es realitza mitjançant una dialèctica 
subtil entre la regularitat canonitzada de les formes 
dramàtiques musicals (la introducció, l’articulació 
de diverses seccions d’àries i duos i el final central) 
i la seva alteració, subterrània, dissimulada, però 
cada cop més evident. L’element guia d’aquesta 
sismografia formal és, naturalment, la personalitat 
voluble de Lucia: la dramatúrgia de tota l’òpera té 
com a objectiu fer visible el moment en què aques-
ta personalitat es fa miques definitivament.

Lucia és massa dèbil per oposar-se al deute moral 
que se li imposa, que consisteix a salvar el destí de la 
seva família tot sotmetent-se als plans de matrimoni 
que el seu germà ha decidit per a ella. Ja al cantabile 
de la cavatina (Regnava nel silenzio), quan Lucia evo-
ca l’aparició del fantasma d’una avantpassada seva 
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«Ah! Verrano a te sull’aure» 
Lucia i Edgardo, acte I. Edgardo ha de marxar a França. Ell i 
Lucia es juren amor, tot i la desaprovació de la família d’ella.

«Chi mi frena in tal momento» (sextet)
Edgardo, Lucia, Enrico, Raimondo, Arturo i Alisa, acte II. La ira 
d’Edgardo es veu aplacada sense motiu i les veus dels protago-
nistes s’uneixen per crear aquest moment antològic.

«Oh, giusto cielo! ...Il dolce suono» (escena 
de la bogeria)
Lucia, acte III. Lucia, després d’assassinar el seu marit, apareix 
al gran saló i ens brinda la memorable escena de la bogeria.

«Tombe degli avi miei… Fra poco a me ricovero»
Edgardo, acte III, escena II. Edgardo s’ha d’enfrontar a Enrico 
en un duel. Abans, rememora els dies feliços al costat de la 
seva estimada Lucia.

MOMENTS
MUSICALS
C L AU

assassinada per la gelosia d’un 
Ravenswood (Ed ecco su quel 
margine | l’ombra mostrarsi a 
me!), la melodia cantable, fins 
llavors regular, es desfà amb 
un brusc passatge de l’arioso 
a la declamació. Les estacions 
del calvari de Lucia s’expo-
sen en dos duos i a l’ària de Raimondo. D’altra banda, 
l’himne a la moralitat catolicoburgesa que és l’ària de 
Raimondo, de fet, es porta a terme d’acord amb la qua-
dratura convenient de les frases, la respectable predicibi-
litat de les cadències, l’apropiada repetició de fórmules 
rítmiques i musicals, per recordar l’absència fonamental 
d’autenticitat que crea un buit al voltant de la protago-
nista femenina. 

L’epíleg està a punt d’arribar, però abans encara queda un 
duo (Enrico-Edgardo, acte III). Tot i les aparences, aquest 
duo és essencial per poder fer una lectura de tota l’òpera 
com el cop opressor d’un univers completament masculí. 
És potser aquí, més que al final central, on Lucia es mos-
tra com la causa involuntària d’un antagonisme que no la 
contempla com una persona, sinó simplement com l’ob-
jecte d’un enfrontament. Anticipada per Raimondo, que 
anuncia l’assassinat d’Arturo, Lucia es mostra finalment 
alliberada en el seu deliri. Un altre rastre del descarrila-
ment mental de la protagonista es captura de nou en un 
desajust formal: on la versificació de Cammarano preveia 

La dramatúrgia de tota l’òpera 
té com a objectiu fer visible el 

moment en què la personalitat 
de Lucia es fa miques 

definitivament.

Direcció musical
Premiat com a jove director 
als Opera Awards 2016, ha 
treballat a la Semper Oper de 
Dresden, Teatro La Fenice de 
Venècia, Opernhaus de Zuric, 
Teatre Bolxoi de Moscou, 
Opéra National de París i al 
Palau de les Arts Reina Sofia 
de València. Ha dirigit La 
Cenerentola, L’elisir d’amore i 
Don Carlo, entre altres títols. 
I té com a propers compro-
misos la direcció musical 
de Lucia di Lammermoor a 
Londres i el retorn a París amb 
Madama Butterfly i Adriana 
Lecouvreur. La temporada 
2017/18 va dirigir Il viaggio  
a Reims al Gran Teatre  
del Liceu.

Giacomo 
Sagripanti

La soprano americana es va 
enamorar de l’òpera en veure 
un vídeo de La bohème i va 
començar a estudiar cant als 
sis anys. Va debutar a la Palm 
Beach Opera i va continuar 
els estudis a Nova York. El 
2017 guanyà el Premi Richard 
Tucker i el 2018 el Beverly Sills 
a Nova York, premis que li han 
permès cantar arreu del món: 
Nova York, Milà, París i Berlín, 
entre altres ciutats. Dels seus 
compromisos recents desta-
quen Falstaff, Rigoletto i West 
Side story. Debuta al Gran 
Teatre del Liceu.

Nadine 
Sierra 

Soprano

SIR EDGARDO  
DI RAVENSWOOD
Des que va debutar a Zuric 
el 2007, la seva veu ha estat 
aplaudida interpretant un gran 
nombre de compositors, entre 
els quals destaquen Bellini, 
Bizet, Donizetti, Haydn, Mozart, 
Rossini i Verdi. Ha treballat 
amb els directors Claudio Abba-
do, Zubin Metha o Fabio Luisi. 
L’any 2014 cridà l’atenció de 
tot el món de l’òpera en bisar 
dues nits consecutives l’ària de 
Ramiro (La Cenerentola) a la 
Metropolitan Opera de Nova 
York. Al Liceu ha interpretat 
L’elisir d’amore (2012/13), 
Maria Stuarda (2014/15),  
La fille du régiment i Rigoletto 
(2016/17) i I puritani (2018/19).

Javier 
Camarena 

Tenor

EN ESCENA
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l’inici del cantabile (Ardon gli 
incensi), i quan l’orquestra es 
disposa ja a l’acompanyament, 
Lucia continua, com per inèr-
cia, la seva declamació irregu-
lar i no s’hi uneix fins dotze 
compassos després (Alfin son 
tua), i en aquest punt continua 

amb la cadència, que una tradició executiva relativament 
recent ha ampliat de manera desmesurada.

L’última excepció a l’arquitectura canònica de l’òpera 
és l’ària del tenor situada després de l’escena de la 
bogeria. Interpretada amb la tensió necessària, aquesta 
ària conclusiva també va acabar tenint una importància 
decisiva per donar sentit al destí tràgic de Lucia. La 
cabaletta lenta (Tu che a Dio spiegasti l’ali) té un to de 
remordiment dolorós i irrefrenable per haver deixat que 
Lucia s’estavellés contra el seu destí. Un remordiment 
que necessita una catarsi.

Aquest efecte, tan extraordinàriament eficaç, no és 
l’únic ús instrumental al qual Donizetti atribueix una 
funcionalitat escènica rellevant. L’eficàcia teatral de la 
sonoritat instrumental és, de fet, un dels punts forts de 
Lucia di Lammermoor. A més, la majoria de les figures 
instrumentals més eloqüents retraten els llocs i els 
estats d’ànim en què es mou Lucia.

Extracte del llibre Temporada d'òpera 2020-2021  
d'Amics del Liceu.

LORD ENRICO ASTHON
Nascut a Cracòvia, va estudiar 
a l’Acadèmia de Varsòvia i 
va ser guardonat en diversos 
concursos de cant (Belvedere 
de Viena, el Francesc Viñas i a 
Cardiff). També va ser membre 
del Metropolitan Opera’s 
Lindemann Young Artist 
Development Program. Cantant 
habitual en escenaris interna-
cionals, com Nova York, San 
Francisco, Londres, París, Viena, 
Munic o Los Angeles, ha estat 
dirigit pels mestres Gustavo 
Dudamel, Antonio Pappano o 
James Levine, entre d’altres. 
Al Liceu ha cantat tres títols: 
Don Pasquale (2014/15), Don 
Giovanni (2016/17) i I puritani 
(2018/19).

Mariusz 
Kwiecien 

Baríton

LUCIA DI LAMMERMOOR



Vaig sentir el meu temps, que ja era un altre, 
Com un vent a la cara. 
Allí acabava per mi una guerra 
que per als grans no acabaria mai.

(“La gana”, Des d’on tornar a estimar)

Dialogue from DNA, 2004
Installation: old shoes, red wool
Manggha Centre of Japanese Art and Technology,
Krakow, Poland
Photo by Sunhi Mang
© VEGAP, Madrid, 2020 and the artist
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Llibret i lletra d’Alan Jay Lerner basat en 
l’obra Pigmalió de George Bernard Shaw 

Estrena absoluta: 15/03/1956 al Mark 
Hellinger Theatre de Nova York 

Estrena a Barcelona

MY FAIR LADY | 159

Direcció Alfonso Casado Trigo
Moviment escènic Guy Unsworth

Orquestra simfònica i cOr del Gran 
teatre del liceu

Direcció del Cor Conxita Garcia

JULIOL

22
2021

20 H

ESTRENA

MUSICAL

Frederick Loewe

MY FAIR LADY
(VERSIÓ CONCERT)

MUSICAL | 158

Quan Lerner i Loewe van 
assaltar Broadway l’any 1956 
amb My Fair Lady, van recollir 
sis premis Tony, entre ells, el 

de Millor Musical, mentre que l’adaptació 
cinematogràfica va portar a casa vuit 
Oscars, inclòs el de Millor Pel·lícula. 
Basada en la interpretació del Pigmalió 
de George Bernard Shaw, My Fair Lady 
és aquell rar musical amb el qual es 
mesuren tots els altres.

Aquest musical explica la història 
d’Eliza, una florista del Covent Garden 
que comença a rebre lliçons del 
fonetista Professor Henry Higgins, el 
qual s’obsessiona amb el somni de 
convertir-la en una autèntica dama 
elegant de l’alta societat londinenca. 
D’aquesta relació en naixerà una 
improbable amistat. Definit com “el 
musical perfecte”, el presentarem com 
un concert semiescenificat, amb acció 
dels personatges sobre l’escenari, amb 
Alfonso Casado-Trigo, un autèntic 
especialista en el gènere que ha 
treballat en espectacles tan populars 
com Mamma Mia!, La Bella i la Bèstia, 
Cats, Els Miserables, Miss Saigon o The 
Phantom of the Opera en la producció 
original del Her Majesty’s Theatre de 
Londres.

Durada aproximada: 2 hores 50 minuts

Arriba al Liceu el clàssic 
de Broadway basat en la 
novel·la de Bernard Shaw.

Juliol 2021         Torn       Preus

DIJOUS 22 20 h D De 15 a 260 €

DIVENDRES 23 20 h E De 15 a 260 €



Originalment, l’espectacle s’havia d’estrenar el 1955, 
però Harrison estava treballant en una obra de gran èxit 
a Londres anomenada Bell, Book and Candle, així que 
va decidir esperar. Com sol passar, el temps afegit va 
permetre a Lerner i Loewe més d’una oportunitat de fer 
evolucionar les inusuals cançons de Higgins provant-les 
amb Harrison a mesura que les componien. El resultat 
va ser l’estil molt més relaxat d’expressió vocal del qual 
Harrison seria el principal exponent, movent-se amb 
fluïdesa entre el cant i la parla per destacar el missatge 
de la lletra.

Els assaigs van començar la primera setmana de gener 
de 1956, i Lerner va aprofitar l’oportunitat per fer molts 
canvis petits però significatius al guió. Els canvis més 
importants afegien una major ambigüitat en la relació 
entre Higgins i Eliza. Lerner i Loewe van aplicar tot això 
també a la partitura, on s’omet un duet entre els dos 
personatges. Durant el primer assaig de l’espectacle, Ler-
ner també es va adonar que Higgins tenia poc a fer en 
el segon acte, i va decidir afegir la cançó A Hymn to Him 
per tornar a posar el focus sobre el professor.

Després dels assaigs, però, My Fair Lady va gaudir d’una 
transició a Broadway sense problemes. Mentre que molts 
musicals passen per reescriptures considerables durant 
les representacions preliminars, en aquesta ocasió no-
més una secció es va canviar dràsticament. Aquesta ha-
via de ser una llarga seqüència que contenia una cançó 
per a Eliza (Say a Prayer for Me Tonight) i una altra per a 
Higgins (Come to the Ball), així com un ballet que mos-
traria una segona sèrie de lliçons entre les escenes d’As-
cot i del ball, però es va substituir per una breu escena en 
la qual els personatges sortien de l’ambaixada.

My Fair Lady es va estrenar finalment a Broadway el 15 
de març, i va ser una ocasió memorable. Els crítics van 
coincidir en les lloances al guió, l’escenografia i les inter-
pretacions, i l’espectacle es va convertir en el més popu-
lar de la ciutat.

Extracte del llibre Temporada d'òpera 2020-2021  
d'Amics del Liceu.

proposar una llista de noms per encarregar l’adaptació, 
que comptava amb autors com Irving Berlin, Cole Porter 
o Frank Loesser —els noms més importants de Broad-
way—, però tots ells van rebutjar l’oferta.

Però, el març de 1952, Alan Jay Lerner i Frederick Loewe 
van acceptar el projecte. El gust britànic de Pygmalion 
serviria d’aparador per al compositor i el lletrista, tots 
dos educats (i, en el cas de Loewe, nascut) a Europa 
i, per tant, plenament conscients del món que Shaw 
descrivia a la seva obra. No obstant això, l’adaptació els 
suposaria un problema molt més greu que a Rodgers i 
Hammerstein. Les llargues escenes de diàlegs sembla-
ven impenetrables, i tot i que ja havien contactat amb 
l’estrella de Broadway Mary Martin (de South Pacific) 
per al paper d’Eliza, així com compost algunes cançons, 
Lerner i Loewe van abandonar el projecte uns mesos 
després i van trencar la seva relació de col·laboració 
l’octubre de 1952.

La seva inesperada reconciliació després d’una trobada 
casual durant l’estiu de 1954 va fer possible, de nou, 
el musical. En aquesta ocasió, van trobar la clau per a 
l’adaptació musical a la versió cinematogràfica de Pyg-
malion de Leslie Howard de l’any 1938, que obria la his-
tòria a noves possibilitats i oferia transicions més suaus 
d’una escena a l’altra. Atès que el protagonista, el pro-
fessor Henry Higgins, era un expert en llengua, l’equip 
va pensar que necessitaven un actor d’estatura clàssica 
per dirigir l’espectacle, i es van posar en contacte amb 
Noël Coward i Michael Redgrave abans de contractar Rex 
Harrison per al paper. Per al rol d’Eliza es van considerar 
diversos noms famosos, com el de Judy Garland o Petula 
Clark, però Lerner i Loewe es van convèncer que la seva 
cerca havia acabat durant l’audició de Julie Andrews, que 
encara era una adolescent quan va signar el contracte. 
El repartiment es va completar amb els veterans Stanley 
Holloway, Robert Coote i Cathleen Nesbitt, i l’equip de 
producció estava dirigit pel llegendari dramaturg i direc-
tor Moss Hart.
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VAN BALLAR 
TOTA LA NIT:  
MY FAIR LADY,  
DE LA PÀGINA  
A L'ESCENARI
Dominic 
McHugh
Professor de Musicologia al Departament 
de Música de la Universitat de Sheffield

La intel·ligència, l’enginy i 
l’encant de My Fair Lady 
van establir la norma per 

als futurs musicals, tant els 
de Lerner i Loewe com  
els d’altres escriptors.

Quan va acabar la seva permanència rècord en cartelle-
ra amb 2.717 representacions, My Fair Lady havia esde-
vingut tot un clàssic de Broadway. I després de les gires 
nacionals, les produccions internacionals i l’adaptació al 
cinema de 1964, que va recaptar 12 milions de dòlars, i 
amb Audrey Hepburn i Rex Harrison en els papers pro-
tagonistes, l’obra es va integrar ràpidament en la cultura 
americana. De fet, la seva intel·ligència, el seu enginy i el 
seu encant van establir la norma per als futurs musicals, 
tant els de Lerner i Loewe com els d’altres escriptors.

La subtilesa, però, amb què Lerner i Loewe van escriure 
la peça, amagava les nombroses dificultats que es van 
trobar pel camí. L’obra Pygmalion de George Bernard 
Shaw es considerava, des de feia temps, com el material 
ideal per a un musical de Broadway: tot i estar situada a 
Londres, la història de la transició d’Eliza Doolittle, que 
passa de ser una florista oprimida a una dama de l’alta 
societat segura de si mateixa, era el reflex perfecte del 
somni americà (que era, probablement, la principal pre-
ocupació del gènere).

Per tant, no va ser gens sorprenent que Rodgers i Ham-
merstein consideressin aquesta obra com una continu-
ació del seu èxit South Pacific (1949). Però Pygmalion 
també suposava un gran repte per a qui intentés trans-
ferir-lo a un altre gènere: els personatges parlen molt, i 
l’argument és més curt des del punt de vista de l’acció 
que des del de la interacció psicològica. Després d’un 
any intentant trobar moments en què els personatges 
poguessin cantar, Hammerstein va arribar a la conclu-
sió que l’adaptació musical era una tasca impossible. El 
projecte va passar a mans de The Theatre Guild, la com-
panyia que havia produït Oklahoma! i Carousel. Ells van 
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Programa My Fair Lady. Theatre 
Royal Drury Lane, 30 d’abril de 1958 
(MAE-Institut del Teatre). 



Estimar és un lloc. 
Perdura al fons de tot: d’allí venim. 
I és el lloc on va quedant la vida.

(“Estimar és un lloc”, Des d’on tornar a estimar)

Circulation, 2018
Installation: metal rings, red wool

Valletta 2018 European Capital  
of Culture, Valletta,Malta
Photo by Daniel Mifsud

© VEGAP, Madrid, 2020 and the artist
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El teu suport i compromís sempre han estat  
part fonamental per a superar els moments 
extraordinaris que el Liceu ha viscut durant  

la seva història i per mantenir la seva activitat 
artística que és la nostra raó de ser. 

Ara, cal continuar allà on ho havíem deixat,  
mirant endavant amb esperança, construint el Liceu 

del futur amb ambició artística i decisió social i,  
per això, la col·laboració de tots els que estimeu  

el Liceu és imprescindible.  

FEM CULTURA, FEM ÒPERA, FEM LICEU

Col.labora a liceu.cat/donacions

Les donacions a la Fundació del Gran Teatre del Liceu 
gaudeixen de beneficis fiscals en l’IRPF del 80% pels 

primers 150 euros i d'un 35% pels següents. En l'Impost 
de Societats la desgravació fiscal és d'un 35%

ARA ÉS 
EL MOMENT 
DE DONAR  
SUPORT
SEMPRE HAS ESTAT NECESSARI, 
ARA ETS IMPRESCINDIBLE 
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E l projecte de música de cambra que us 
oferim des del Gran Teatre del Liceu 
passa per dos models diferents i alho-
ra complementaris. L’un, amb grups de 

gran format, el que es coneix com “orquestres 
de cambra” o bé “ensembles”, i que en aquest 
cas els identifiquem segons l’estil i amb deno-
minació d’origen: LiceuClàssic, pel conjunt que 
interpreta el repertori d’aquest període, tractat 
amb l’estil adequat, el mateix per al LiceuBarroc 

Liceu  
als

museus
En els primers mesos del 2021, formacions 

de cambra sorgides de l’Orquestra del 
Gran Teatre del Liceu oferiran, en diferents 
museus de Barcelona, els seus il·lusionants 

programes. La música serà, així, la subtil vibració que 
ajudarà a connectar de manera diferent el públic amb 
els importants tresors que custodien els museus.

Tenint en compte la nova creació i també en el marc 
dels 250 anys del naixement de Beethoven, hem 
demanat als diferents grups que integrin en cada pro-
grama una peça d’un autor viu català i una partitura 
del geni de Bonn.

Més informació a partir del mes de març a la web  
del Liceu.

Josep Pons
Director musical  
del Gran Teatre del Liceu

ELS ENSEMBLES 
DE L'ORQUESTRA

o el LiceuModern, o els conjunts formats per 
seccions de la nostra orquestra, com ara el 
nostre grup de metalls, el LiceuBrass Ensem-
ble. Aquest model estarà representat aquesta 
temporada per dues formacions diferents: el 
LiceuBrass Ensemble, aquesta vegada dirigit 
per Matthias Höfs, i el LiceuClàssic, dirigit des 
del violí per Florian Donderer. Ambdós concerts 
tindran lloc al Foyer del Gran Teatre del Liceu. 
I l’altre, compost per petits grups en formació 
de trios, quartets o bé quintets, en una sèrie de 
concerts que tindran lloc en diferents museus 
de la ciutat de Barcelona, als quals agraïm la 
seva participació en aquest projecte.

Dos models diferents i complementaris per a un 
desplegament de música de cambra, la veritable 
essència, juntament amb el lied, de la música 
clàssica.

MÚSICA
DE CAMBRA

T E M P O R A D A
2020 / 2021

Chiharu Shiota 
Skin, 2016 
Detail 
Thread on canvas 
© VEGAP, Madrid, 2020 and the artist
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ABRIL

 17
2021

19 H

CONCERT
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Ensemble Liceu Clàssic

Violí solista i director Florian Donderer

F lorian Donderer, concertino de la 
Deutsche Kammerphilharmonie 
Bremen i primer violí del reconegut 
Signum Quartett, es posa al capdavant 

de la formació clàssica nascuda de l’Orquestra 
Simfònica del Gran Teatre del Liceu. Un programa 
ple de subtilitats: des de la tràgica simfonia del 
període Sturm und Drang de Haydn fins a les 
reminiscències neoclàssiques del concerto grosso 
barroc que integren les preocupacions d’una 
guerra imminent a Europa. En la part central del 
programa podrem gaudir del cinquè concert per 
a violí de Mozart, cimera de la producció i que 
conté el celebrat rondó de passatges alla turca.

F. J. Haydn: Simfonia núm. 49 en Fa menor, Hob. I/49,  
La passió

W. A. Mozart: Concert per a violí núm. 5, en La major, 
KV 219

B. Bartók: Divertimento per a orquestra de corda 
(1939) 

Durada aproximada: 70 minuts

Abril 2021 Torn Preu

DISSABTE 17  19 h - 25 €

Sala Foyer  

LiceuClàssic Florian 
Donderer
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JULIOL

  11
2021

18 H

CONCERT

Matthias 
HöfsLiceuBrass 

Ensemble
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Liceu Brass Ensemble 

Director i arrajandor Matthias Höfs

E l Liceu Brass Ensemble neix fruit de l’impuls 
de la secció de metalls de l’Orquestra 
del Gran Teatre del Liceu, amb el suport 
incondicional del director musical del Liceu, 

el mestre Josep Pons, i amb l’objectiu de fer un 
treball rigorós i d’excel·lència.

En la preparació d’aquest concert, els membres 
del Liceu Brass Ensemble desenvolupen un treball 
tècnic exhaustiu i un aprofundiment en un programa 
virtuós, exigent i alhora molt gratificant.

En aquesta ocasió serà liderat i dirigit pel prestigiós 
solista de trompeta Matthias Höfs, membre del 
German Brass Ensemble.

J. S. Bach: Concerto en Re major BWV 972 després  
d'A. Vivaldi 

J. S. Bach: Rondeau de la Suite per a orquestra núm. 
2 en Si menor, BWV 1067

J. S. Bach: Ària i Giga de la Suite per a orquestra núm. 
3 en Re major, BWV 1068 

J. S. Bach: Preludi i fuga en Do sostingut major, BWV 
848 (arranj. P. Lawrence)

J. S. Bach: Concert de Brandemburg núm. 3, BWV 
1048

G. Verdi: Obertura de La forza del destino

P. I. Txaikovski: “Cafè” del ballet El trencanous

R. Wagner: "Spinnerlied" de L'holandès errant

M. Legrand: How do you keep the music playing? 
(arranj. P. Lawrence)

J. Morton: Black Bottom Stomp

Durada aproximada: 70 minuts

Juliol 2021 Torn Preu

DIUMENGE 11  18 h - 25 €

Sala Foyer  



LICEU
VERMUT
Amb l’arribada del bon temps, el Gran Teatre 
del Liceu obre un nou espai únic a l’aire lliure: 
la terrassa. Només per a aquestes sessions de 
música en viu, en què destacats intèrprets del 
país ens oferiran els seus treballs i reservaran 
la part final del seu recital per a una sèrie 
d’improvisacions al voltant de l’òpera. Tot  
prenent un vermut sonaran les àries i els temes 
més populars de la lírica universal passades  
per la mirada estètica d’aquests grans músics.  
Un espai, unes músiques i la vostra companyia.
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Juan Gómez “Chicuelo”, guitarrista de flamenc, 
compositor i intèrpret, és col·laborador habitual 
d’artistes tan emblemàtics com ara Enrique 
Morente, Sara Baras, Eva Yerbabuena, José 
Mercé, Diego “El Cigala”, Miguel Poveda, Ginesa 
Ortega, Carmen Linares o Maria João Pires.

Amb “Chicuelo” queda clar que el flamenc no 
només es canta i es balla; també es toca. La 
poesia de la seva guitarra va al fons de l’ànima 
per fer-nos partícips d’emocions molt íntimes.

Chicuelo
DIUMENGE 9 DE MAIG | 12 h

El so íntim de la guitarra de 
Chicuelo descobreix la seva 
vessant lírica.

PREU ENTRADA 28€ (inclou un vermut)

Entrades a la venda a partir del  
15 de juny a través de www.liceu.cat
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Raül Fernández “Refree”, un artista sense motllo 
previ, és un dels noms de referència de la producció 
i de la guitarra. Aquest col·laborador de Sílvia Perez 
Cruz, La Mala Rodríguez o Rosalía posa la seva 
personalitat al servei d’una música crua i emocional 
que trenca tòpics i posa la pell de gallina.

Mag de sons i harmonies, després d’haver coronat els 
festivals i els escenaris més importants del país, el seu 
recital és una barreja perfecta entre cançó d’autor i 
avantguarda instrumental, però també una promesa 
de qualitat i molta energia.

Raül Fernández 
“Refree”

DIUMENGE 30 MAIG | 12 h 

Després dels seus treballs amb 
Rosalia i Sílvia Pérez Cruz,  
Refree s’atreveix amb l’òpera.

Hidrogenesse, duo d’art-rock electrònic format 
l’any 1996, està integrat per Carlos Ballesteros, 
veu, i Genís Segarra, teclats.

A banda de la seva particular visió del pop 
electrònic, els seus darrers treballs incorporen 
noves influències i sons com ara el mambo, el 
danzón, el txa-txa-txa, la cançó popular...

Aquests artistes, sota l’aura de The Smiths, 
Morrisey, Saint Etienne i Pet Shop Boys, recrearan 
el seu particular univers sonor a la nostra terrassa.
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Hidrogenesse
DIUMENGE 27 JUNY | 12 h 

Electrònica, ironia i òpera es 
fusionen en aquesta sessió única 
d’Hidrogenesse.



CONFERÈNCIES
SESSIONS LP
EXPOSICIONS

T E M P O R A D A
2020 / 2021

Chiharu Shiota
Skin, 2016
Detail
Thread on canvas
© VEGAP, Madrid, 2020 and the artist
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27/10/2020
DIMARTS  |  20 h  |  Sala Tenor Viñas

Josep 
Pons
Director d’orquestra

“Evolució de l’orquestra,  
abans i després de Wagner”.

17/ 01/2021
DIUMENGE  |  12 h  |  Sala Gran

Joan 
Margarit
Poeta

Lectura poètica dels seus versos.

12/11/2020
DIJOUS  |  20 h  |  Sala Cor

Rafael 
Argullol
Narrador, poeta i assagista

Fèlix 
Riera
Editor, assagista i gestor cultural

Conversa a l’entorn de les  
emocions humanes: l’obsessió.

17/ 01/2021
DIUMENGE  | 11 h  i 17 h |  Sala Tenor Viñas

Laia 
Abril
Fotògrafa i artista plàstica

Taller de la selfie.

22/02/2021
DILLUNS  |  20 h  |  Sala Cor

George 
Benjamin
Compositor

Benet  
Casablancas
Compositor

Una conversa entre creadors.

03/05/2021
DILLUNS  |  20 h  |  Sala Cor

Carlos 
Calderón
Musicòleg i Doctor en Humanitats

Jaume 
Radigales
Professor, crític musical i divulgador

Antoni 
Colomer
Gestor, crític musical i divulgador

“Wagner: una aproximació als  
secrets de Tannhäuser”.

Juny 2021
Data a determinar  |  Sala Cor

Nuccio Ordine
Professor i filòsof

“L’obssessió de la gelosia: Ariosto,  
Cervantes i Mozart”.

Convidats per compartir els seus coneixe-
ments amb el nostre públic, les seves veus 
ampliaran diversos aspectes de la realitat de 
la nostra temporada.

LICEU
CONFERÈNCIES
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Del 20/10 al  
11/11/2020
Balcó Foyer 

Paco 
Amate
(Pig Studio)
Fotògraf

El reconegut fotògraf mostrarà les 
fotografies de la temporada 2020/21 del 
Gran Teatre del Liceu. Un treball personal, 
oníric i ple de textures.

Del 19/11 al  
30/12/2020
Balcó Foyer 

Josep Maria  
Riera i Aragó
Artista plàstic

Mostra dels dibuixos que Riera i Aragó ha 
creat per il·lustrar el llibre de temporada 
dels Amics del Liceu. Una iconografia 
de l’obsessió: aparells i màquines amb 
propietats totèmiques.

Del 26/02 al  
15/04/2021
Sala Miralls 

Louise 
Bourgeois
Escultora

Spider, 1994 

(préstec del Museo Nacional Centro  
de Arte Reina Sofia)

Amb una agudesa psicològica única, 
Bourgeois va ser una de les primeres a 
incorporar el feminisme en l’art. Amb la 
companyia d’una de les seves celebrades 
aranyes, ens endinsarem en els atributs de 
treball, protecció, autodefensa i fragilitat.

Del 12/01 al  
24/02/2021
Sala Miralls

Chiharu 
Shiota
Artista visual

L’artista japonesa configura instal·lacions 
que generen espais propis. Una experiència 
immersiva creada amb fils amb gran valor 
metafòric en relació amb les connexions 
humanes, les formes de comunicar i les 
emocions.

Del 22/04 al  
30/06/2021
Balcó Foyer 

Laia 
Abril
Fotògrafa

Tot subratllant l’eterna penitència 
de ser dona en un món masclista, la 
mirada de Laia Abril sobre el món ens 
mostra sense pudor racons incom-
prensibles del comportament humà.

El Gran Teatre del Liceu ha orientat la seva 
temporada a reflexionar sobre l’obsessió, una 
pertorbació anímica produïda per una idea 
fixa que assalta la ment.

En el món dels artistes visuals, aquest impuls 
repetitiu, unit a la fascinació per recórrer 
camins insospitats, toca directament amb 
l’emoció de codificar el món en un llenguat-
ge personal. Així, aquest seguit d’exposicions 
mostra aquesta angoixa artística: una ferida 
oberta que mai cura; un turment que només 
troba consol en la creació compulsiva. Com 
deia Louise Bourgeois: “L’art com a garantia 
de salut mental”.

LICEU
EXPOSICIONS

Dialogue with Absence, 2009
Installation: dress, red wool
Kenji TakiGallery, Tokyo, Japan
Photo by Sunhi Mang
© VEGAP, Madrid, 2020 and the artist 



ÒPERES | 182TEMPORADA 2020-2021 | 182

22/03/2021
DILLUNS  |  19 h  |  Sala Tenor Viñas

Otello
Del Monaco, Tebaldi, Protti i Karajan vs. 
Domingo, Scotto, Milnes i Levine.

07/06/2021
DILLUNS  |  19 h  |  Sala Tenor Viñas

La bohème
Freni, Pavarotti i Karajan vs.  
de los Ángeles, Björling i Beecham.

26/04/2021
DILLUNS  |  19 h  |  Sala Tenor Viñas

Tannhäuser
Kollo, Dernesch, Ludwig, Sotin i Solti vs.  
Windgassen, de los Ángeles, Bumbry i 
Sawallisch.

12/07/2021
DILLUNS  |  19 h  |  Sala Tenor Viñas

Lucia 
di Lammermoor
Callas, Di Stefano, Panerai i Karajan vs.  
Gruberova, Kraus, Bruson i Rescigno.

Un cicle d’audicions comentades a càrrec 
de Víctor Garcia de Gomar i Pol Avinyó que 
pretén revisar i analitzar la dimensió artísti-
ca, musical i tècnica de les obres, així com 
el context dels enregistraments en què van 
aparèixer. Una proposta que qüestionarà les 
nostres referències i que pretén despullar 
intèrprets per redescobrir alguns àlbums 
clàssics de l’òpera.

Activitat gratuïta. Aforament limitat.

LICEU
SESSIONS LP
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Il·lustració de Ximena Maier
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E n l’afany de trobar un local buit on poder 
celebrar una gran festa, una noia s’aventura 
a entrar dins un teatre abandonat. Allà, de 
sobte, hi troba en Vivace, un personatge 

màgic que encarna l’esperit de l’òpera. Ella, molt 
afeccionada a les noves tendències musicals, i 
ell, erudit del món operístic, inicien un viatge de 
descoberta i aprenentatge mutu en què la passió per 
la música esdevé l’element comú. Els dos personatges, 
juntament amb quatre cantants i dos músics, ens 
endinsaran en els secrets de l’òpera amb entusiasme, 
curiositat i passió.

Música Fragments d'òperes de Monteverdi, Purcell, 
Mozart, Rossini, Donizetti, Berlioz, Verdi, Bizet i Puccini

Direcció d'escena Joan Font (Comediants)

Direcció musical Stanislav Angelov

Escenografia i vestuari Joan Guillén

Producció Gran Teatre del Liceu

Al Gran Teatre  
del Liceu

ALLEGRO 
VIVACE

Un viatge màgic pel món 
de l'òpera de la mà de 
Joan Font (Comediants). 

Octubre 2020 Preu

DISSABTE 31  11 h 15 €

Novembre 2020

DIUMENGE 8  11 h 15 €

Durada aproximada: 1 hora 15 minuts
Recomanat a partir de 8 anys

Il·lustració de Ximena Maier
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Al Gran Teatre 
del Liceu

L’ocellaire Papageno ens explica les extraor-
dinàries aventures que viu al costat del 
seu amic, el príncep Tamino. Junts volen 
rescatar la princesa Pamina, filla de la Reina 

de la Nit, a qui el malvat Sarastro ha fet presonera.

Adaptació per al públic infantil de Die Zauberflöte de 
Mozart feta per Comediants.

La darrera òpera que va escriure Mozart té una partitu-
ra, una història i uns personatges que connecten amb 
el públic infantil, al qual no deixarà indiferent.

Un clàssic d’El Petit Liceu amb una escenografia llam-
pant i molt atractiva que ja han vist més de 430.000 
espectadors.

Música Wolfgang Amadeus Mozart

Direcció d'escena Joan Font (Comediants)

Escenografia i vestuari Joan Guillén

Producció Gran Teatre del Liceu

LA PETITA 
FLAUTA 
MÀGICA Les aventures de  

Papageno amb Joan  
Font (Comediants). 

Desembre 2020 Preu

DISSABTE 12 11 h 15 €

DIUMENGE 13* 11 h 15 €

DILLUNS 28 11 h 15 €

DIMARTS 29 11 h 15 €

DIMECRES 30 11 h 15 €

Abril 2021

DISSABTE 10  11 h 15 €

Durada aproximada: 1 hora 10 minuts
Recomanat a partir de 6 anys

Il·lustració de Ximena Maier

(*) Sessió amiga per a persones 
 amb dèficit d’atenció i/o autisme 
amb el suport d’AENA
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E l cor Veus-Cor Infantil Amics de la Unió, jun-
tament amb l’orquestra del Gran Teatre del 
Liceu, ofereix un concert molt especial  
sobre el conte de Charles Dickens il·lustrat 

amb la poesia de la sorra de Borja González  
(Cia. Ytuquepintas).

Música i piano Albert Guinovart

Direcció Josep Vila Jover

Adaptació del text i coordinació escènica David Pinto

Art amb sorra Borja González (Cia. Ytuquepintas)

Orquestra simfònica del Gran teatre del liceu

veus - cOr infantil de la unió

Al Gran Teatre  
del Liceu

CONTE DE  
NADAL
DE CHARLES 
DICKENS

Durada aproximada: 1 hora 10 minuts
Recomanat a partir de 8 anys

Somnis de sorra 
amb música d'Albert 
Guinovart. 

Il·lustració de Ximena Maier

Desembre 2020 Preus

ESPECTACLE  De 10 a 29 €

ESPECTACLE + TALLER De 17 a 36 €

DISSABTE 19  11.30 h

DIUMENGE 20  11.30 h

TALLER DE DIBUIX 
AMB SORRA

Descobriu i experimenteu l’art de la sorra 
en un taller amb el mateix Borja, de la 
Cia Ytuquepintas. Activitat familiar per 
arrodonir l’experiència de l’espectacle! 
Properament més informació al web.
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Al Gran Teatre 
del Liceu

A quest clàssic dels germans Grimm narra 
la història d’uns animals domèstics 
maltractats pels seus amos que es rebel·len 
contra aquesta situació i que, amb el seu 

enginy i la seva unió, hi troben una sortida.

Espectacle de dansa i titelles on quatre ballarins, 
una narradora i un clarinetista ompliran l’escenari 
d’amistat, de moviment i de color. Música original de 
Poire Vallvé que incorpora un moment participatiu 
en què els nens i nenes han de cantar la cançó “Cap 
a Bremen”.

Un altre clàssic d’El Petit Liceu en cartellera des del 
2007 i que cada temporada veuen milers d’infants i 
de famílies.

Música Poire Vallvé

Direcció d'escena Joan-Andreu Vallvé

Coreografia Marta Almirall i Anna Planas

Producció Gran Teatre del Liceu

ELS 
MÚSICS 
DE 
BREMEN Rebel·lió a la granja en 

un espectacle de dansa i 
titelles. 

Gener 2021 Preu

DISSABTE 30 11 h 15 €

DIUMENGE 31* 11 h 15 €

Durada aproximada: 55 minuts
Recomanat a partir de 3 anys

Il·lustració de Ximena Maier

(*) Sessió amiga per a persones 
 amb dèficit d’atenció i/o autisme 

amb el suport d’AENA
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Al Gran Teatre  
del Liceu

Ò pera que reinterpreta un mite clàssic 
 —Teseu i el minotaure— des d’una 
mirada actual que pretén oferir als joves, 
a banda d’una experiència artística, una 

reflexió sobre realitats socials ben properes. Un viatge 
iniciàtic en la cultura i el pensament.

El monstre al laberint està concebut com una creació 
col·lectiva en què centenars de joves de diversos 
instituts i centres educatius comparteixen escenari 
amb professionals de la música i les arts escèniques. 
Un projecte participatiu que ens brinda l'oportunitat 
d'apropar-nos a l'òpera, ja sigui venint de públic o 
pujant a l’escenari.

EL MONSTRE 
AL LABERINT

Febrer 2021 Preu

DIUMENGE 28  18 h 15 €

Març 2021

DIMECRES 3  20 h 15 €

DILLUNS 8 20 h 15 €

Música Jonathan Dove
Llibret Alasdair Middleton

Traducció al català Marc Rosich
Direcció musical Manel Valdivieso
Direcció i escenografia Paco Azorín 

Coreografia del movimient Carlos Martos
Videocreació Pedro Chamizo

Disseny de vestuari Anna Güell
Producció Gran Teatre del Liceu

Cor de 250 joves de diferents centres educatius
Direcció de cors Buia Reixach i Feixes

Orquestra del cOnservatOri del liceu

Durada aproximada: 1 hora
Recomanat a partir de 12 anys

Una òpera participativa i 
coral de Jonathan Dove. 

Il·lustració de Jesús Cisneros
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A la sala Foyer del 
Gran Teatre del Liceu

E spectacle on música, imatge i il·lustració 
interactuaran en directe per embolcallar el 
públic infantil d’una experiència sensorial 
immersiva i impactant.

Música que ajuda a mirar i imatge que ajuda a es-
coltar: connexió de llenguatges per imaginar, sentir 
i créixer.

Un viatge de descoberta on dos cantants, dos 
músics i una il·lustradora interpretaran una selecció 
d’àries d’òpera molt conegudes que han estat curo-
sament arranjades per atraure els més menuts.

La proximitat amb els intèrprets que facilita la sala 
Foyer permetrà una connexió molt directa del pú-
blic amb l’escena.

Direcció, dramatúrgia i dispositiu escènic Juan Pablo  
Mendiola

Direcció musical Francesc Valldecabres

Arranjaments musicals Isabel Latorre

Artista plàstica Patossa

Escenografia Los Reyes del Mambo

Disseny de vestuari Maria Almudéver

Motion graphics Laura Cuello

Producció Gran Teatre del Liceu

LA 
BARCAROLA

Una experiència 
musicovisual immersiva 
per als més petits.

Durada aproximada: 45 minuts
Recomanat a partir de 3 anys

Abril 2021 Preu

DISSABTE 17  11 h 15 €

DIUMENGE 18 11 h 15 €

DISSABTE 24 10 h 15 €

DISSABTE 24 12 h 15 €

Maig 2021

DISSABTE 8 11 h 15 €

Il·lustració de Patossa
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Al Teatre-Auditori 
Sant Cugat IT Dansa torna amb l’energia i l’entusiasme 

que caracteritzen aquesta jove companyia 
nascuda l’any 1998 com un projecte 
pedagògic de l’Institut del Teatre de 

Barcelona. El Liceu valora el projecte d’IT Dansa,  
per tant, li obre les portes temporada rere temporada 
dins la seva programació d’El Petit Liceu amb el 
convenciment d’oferir al públic jove coreografies  
de dansa contemporània d’alta qualitat.

 

IT 
DANSA

Abril 2021 Preu

DISSABTE 17  18 h 15 €

IT Dansa jove companyia de l'Institut  
del Teatre
Direcció Catherine Allard

Kaash
Coreografia Akram Khan
Música Nitin Sawhney
Escenografia Anish Kapoor
Vestuari Kimie Nakano
Confecció del vestuari Paca Naharro
Il·luminació Aideen Malone

The prom
Coreografia Lorena Nogal
Música “One more kiss, dear”, de Vangelis; “Tensions”,  
de Lindstom; “Can’t help falling in love”, de Perfume 
Genius
Escenografia Lorena Nogal
Vestuari Manuel Rodríguez i Lorena Nogal
Il·luminació Víctor Cuenca

In memoriam
Coreografia Sidi Larbi Cherkaoui
Música A Filetta
Vestuari Maribel Selma

Whim Fractured Fairytale
Coreografia Alexander Ekman
Música Antonio Vivaldi, “L’inverno” de Le quattro 
stagioni; Edmundo Ros, “Bolero”; i Nina Simone,  
“My baby just cares for me”.
Vestuari Alexander Ekman
Il·luminació Alex Kurth

Durada aproximada: 1 hora 20 minuts
Recomanat a partir de 10 anys

EL PETIT L ICEU | 198

Il·lustració de Ximena Maier
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NADAL  
EN FAMÍLIA  
AL LICEU

Les aventures de Papageno 
amb Joan Font (Comediants). 

Adaptació per al públic infantil feta per 
Comediants de Die Zauberflöte de Mozart.

Un clàssic d’El Petit Liceu amb una 
escenografia llampant i molt atractiva que 
torna per Nadal a la programació familiar.

Aquest Nadal obrim les 
portes per gaudir en familia 
del Liceu.

Desembre 2020 Preus

DISSABTE 19 11.30 h De 10 a 29 €

DIUMENGE 20 11.30 h De 10 a 29 €

Somnis de sorra amb música 
d’Albert Guinovart.

El cor dels Amics de la Unió, juntament 
amb l’orquestra del Gran Teatre del Liceu, 
ofereix un concert molt especial sobre  
el conte de Charles Dickens il·lustrat amb 
la poesia de la sorra de Borja González 
(Cia. Ytuquepintas).

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

DESEMBRE 2020

TALLER 
DE DIBUIX 
AMB SORRA

Il·lustracions de Ximena Maier

Descobriu i experimenteu l’art de la sorra 
en un taller amb el mateix Borja, de la Cia 
Ytuquepintas. Activitat familiar per arrodonir 
l’experiència de l’espectacle! Properament més 
informació al web.

Desembre 2020 Preu

DISSABTE 12 11 h 15 €

DIUMENGE 13* 11 h 15 €

DILLUNS 28 11 h 15 €

DIMARTS 29 11 h 15 €

DIMECRES 30 11 h 15 €

Abril 2021

DISSABTE 10  11 h 15 €
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Ser abonat del Liceu és molt més que una manera 
avantatjosa d’apropar-se a la proposta artística 

del Liceu. Ser abonat del Liceu significa estimar 
la cultura, la música, l’òpera, la ciutat i el país. 
Una experiència vital. Una vivència col·lectiva 

d’emocions intenses.

Després del període viscut durant la passada 
temporada, en la que hem estat immersos en una 
crisi sanitària sense precedents,  el Liceu vol seguir 

promovent i facilitant l’accés als abonaments a 
tota la ciutadania. Els abonaments de butaca fixa 

tenen el 20% o 25% de descompte (segons el 
nombre de funcions incloses  

en el torn) i un descompte especial del 35% en  
els abonaments populars (de 6 o 3 funcions).  

A més, els abonats seguiran gaudint d’un 
descompte del 20% durant tota la temporada per 
la compra de localitats addicionals a l’abonament.

Fins a un 25% en abonaments  
de butaca fixa i un 35% en els populars.

Molt més que 
un abonament

ABONAMENTS
I LOCALITATS

T E M P O R A D A
2020 / 2021
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Torn A
DON GIOVANNI Dissabte 24/10/2020 20h

ONEGIN D'EIFMAN BALLET Dijous 19/11/2020 20h

MITRIDATE, RE DI PONTO (V.C.) Dimarts 24/11/2020 20h

LA TRAVIATA Dilluns 14/12/2020 20h

LES CONTES D'HOFFMANN Dilluns 18/01/2021 20h

SOLSTICE BLANCA LI COMPANY Dimarts 09/02/2021 20h

LESSONS IN LOVE AND VIOLENCE Dimarts 09/03/2021 20h

OTELLO Dimarts 30/03/2021 20h

TANNHÄUSER Dilluns  17/05/2021 19h

LA BOHÈME Dilluns 14/06/2021 20h

LUCIA DI LAMMERMOOR Dilluns 19/07/2021 20h

Tarifes Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 ZA

Import abonament (25% dte.) 1.519 1.330 1.091 828 606 423 311 113 2.095

Import entrades sense 
abonament 2.025 1.773 1.451 1.103 806 564 413 151 2.790

Estalvi 506 443 360 275 200 141 102 38 695

ABONAMENTS 
DE BUTACA FIXA | 11 funcions | 25% dte.

 11
FUNCIONS

Torns  
A, B, C, T

ABONAMENT 
de 11 funcions | 25% dte.

 11
FUNCIONS

Torns  
A, B, C, T

Torn B
DON GIOVANNI Dijous 05/11/2020 20h

ONEGIN D'EIFMAN BALLET Dimecres 18/11/2020 20h

LA TRAVIATA Dimecres 09/12/2020 20h

SONDRA RADVANOVSKY: LES TRES REINES Dimecres 23/12/2020 20h

LES CONTES D'HOFFMANN Dimecres 20/01/2021 20h

LESSONS IN LOVE AND VIOLENCE Dijous 04/03/2021 20h

OTELLO Dimecres 14/04/2021 20h

TANNHÄUSER Dijous 20/05/2021 19h

EL LLAC DELS CIGNES DEL BALLET NACIONAL TXEC Dijous 27/05/2021 20h

LA BOHÈME Dimecres 30/06/2021 20h

LUCIA DI LAMMERMOOR Dimecres  21/07/2021 20h

Tarifes Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 ZA

Import abonament (25% dte.) 1.549 1.353 1.113 844 614 423 308 110 2.110

Import entrades sense 
abonament 2.065 1.803 1.481 1.123 816 564 408 146 2.810

Estalvi 516 450 368 279 202 141 100 36 700

Torn C
DON GIOVANNI Dissabte 31/10/2020 20h

LA TRAVIATA Dissabte 05/12/2020 20h

LES CONTES D'HOFFMANN Dissabte 30/01/2021 20h

SOLSTICE BLANCA LI COMPANY Dissabte 06/02/2021 21h

LA CONSAGRACIÓ DE STRAVINSKI: 
ELS TRES BALLETS RUSSOS

Divendres 05/03/2021 20h

LESSONS IN LOVE AND VIOLENCE Dijous 11/03/2021 20h

OTELLO Dissabte 27/03/2021 20h

TANNHÄUSER Dissabte 08/05/2021 19h

EL LLAC DELS CIGNES DEL BALLET NACIONAL TXEC - Dissabte 29/05/2021 21.30h

LA BOHÈME Dissabte 19/06/2021 20h

LUCIA DI LAMMERMOOR Dissabte 24/07/2021 20h

Tarifes Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 ZA

Import abonament (25% dte.) 1.485 1.301 1.068 809 587 416 304 110 2.058

Import entrades sense 
abonament 1.980 1.733 1.421 1.078 781 554 403 146 2.740

Estalvi 495 432 353 269 194 138 99 36 682

Torn T
JORDI SAVALL: 8a I 9a DE BEETHOVEN Diumenge 25/10/2020 17h

DON GIOVANNI Diumenge 08/11/2020 17h

ONEGIN D'EIFMAN BALLET Diumenge 15/11/2020 17h

LA TRAVIATA Diumenge 20/12/2020 18h

LES CONTES D'HOFFMANN Diumenge  31/01/2021 17h

LESSONS IN LOVE AND VIOLENCE Diumenge 07/03/2021 17h

OTELLO Diumenge 28/03/2021 17h

ROMEU I JULIETA DE PROKÓFIEV Diumenge 16/05/2021 17h

TANNHÄUSER Diumenge 23/05/2021 17h

EL LLAC DELS CIGNES DEL BALLET NACIONAL TXEC - Diumenge 30/05/2021 17h

LA BOHÈME Diumenge 27/06/2021 17h

Tarifes Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 ZA

Import abonament (25% dte.) 1.391 1.227 1.010 763 549 386 283 106 1.940

Import entrades sense 
abonament 1.855 1.635 1.345 1.015 730 515 375 140 2.585

Estalvi 464 408 335 252 181 129 92 34 645
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ABONAMENT 
de 8 funcions | 25% dte. NOU

   8
FUNCIONS

Torns  
D, E, H

ABONAMENT 
de 5 i 6 funcions | 20% dte.

   5  i  6
FUNCIONS

Torns  
F, G, PA

Torn D
DON GIOVANNI Dimecres 28/10/2020 20h

LA TRAVIATA Dilluns 21/12/2020 20h

LES CONTES D'HOFFMANN Dilluns 01/02/2021 20h

SOLSTICE BLANCA LI COMPANY Diumenge 07/02/2021 18h

OTELLO Dilluns 12/04/2021 20h

LA BOHÈME Dimecres 16/06/2021 20h

MY FAIR LADY (V.C.) Dijous 22/07/2021 20h

LUCIA DI LAMMERMOOR Dimecres 28/07/2021 20h

Tarifes Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 ZA
Import abonament (25% dte.) 1.177 1.027 840 639 470 330 243 86 1.619

Import entrades sense abonament 1.570 1.368 1.116 853 626 439 323 116 2.155

Estalvi 393 341 276 214 156 109 80 30 536

Torn F
DE CARMEN AMAYA A ESTRELLA MORENTE Dissabte 07/11/2020 18h

LA TRAVIATA Dissabte 12/12/2020 18h

OTELLO Dissabte 10/04/2021 18h

EL LLAC DELS CIGNES DEL BALLET NACIONAL TXEC Dissabte 29/05/2021 17h

LA BOHÈME Dissabte 26/06/2021 18h

Tarifes Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 ZA

Import abonament (20% dte.) 696 616 508 384 276 196 140 52 984

Import entrades sense 
abonament 870 770 635 480 345 245 175 65 1.230

Estalvi 174 154 127 96 69 49 35 13 246

Torn G
LA TRAVIATA Dimarts 15/12/2020 20h

LES CONTES D'HOFFMANN Dilluns  25/01/2021 20h

LESSONS IN LOVE AND VIOLENCE Dilluns 01/03/2021 20h

OTELLO Dimarts 06/04/2021 20h

LA BOHÈME Dijous 01/07/2021 20h

Tarifes Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 ZA

Import abonament (20% dte.) 760 668 548 416 304 212 156 56 1.048

Import entrades sense 
abonament 950 835 685 520 380 265 195 70 1.310

Estalvi 190 167 137 104 76 53 39 14 262

Torn PA  35% dte.
DON GIOVANNI Dilluns  02/11/2020 20h

ONEGIN D'EIFMAN BALLET Dimarts 17/11/2020 20h

LA TRAVIATA Dijous 10/12/2020 20h

LES CONTES D'HOFFMANN Dimarts  26/01/2021 20h

OTELLO Dimecres 31/03/2021 20h

LA BOHÈME Dimarts 29/06/2021 20h

Tarifes Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 ZA

Import abonament (35% dte.) 746 657 540 412 299 209 152 57 1.032

Import entrades sense 
abonament 1.145 1.010 830 630 460 320 235 85 1.585

Estalvi 399 353 290 218 161 111 83 28 553

Torn E
LA TRAVIATA Dijous 17/12/2020 20h

LES CONTES D'HOFFMANN Dijous 28/01/2021 20h

OTELLO Divendres 09/04/2021 20h

TANNHÄUSER Divendres 14/05/2021 19h

EL LLAC DELS CIGNES DEL BALLET NACIONAL TXEC Divendres 28/05/2021 20h

LA BOHÈME Divendres 25/06/2021 20h

LUCIA DI LAMMERMOOR Divendres 16/07/2021 20h

MY FAIR LADY (V.C.) Divendres 23/07/2021 20h

Tarifes Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 ZA
Import abonament (25% dte.) 1.207 1.057 866 659 485 341 247 86 1.682

Import entrades sense abonament 1.610 1.408 1.151 878 646 454 328 116 2.240

Estalvi 403 351 285 219 161 113 81 30 558

Torn H
DON GIOVANNI Dilluns 26/10/2020 20h

ONEGIN D'EIFMAN BALLET Dilluns 16/11/2020 20h

LA TRAVIATA Dimecres 30/12/2020 20h

LES CONTES D'HOFFMANN Dimarts 19/01/2021 20h

PLATÉE (V.C.) Dimecres 03/02/2021 20h

TANNHÄUSER Dimarts 11/05/2021 19h

LA BOHÈME Dilluns 21/06/2021 20h

LUCIA DI LAMMERMOOR Dilluns 26/07/2021 20h

Tarifes Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 ZA
Import abonament (25% dte.) 1.181 1.034 847 644 474 329 243 86 1.629

Import entrades sense abonament 1.575 1.378 1.126 858 631 439 323 116 2.170

Estalvi 394 344 279 214 157 110 80 30 541



ABONAMENT DE DANSA

Amb els següents espectacles 
inclosos:

• Onegin d’Eifman Ballet

• Solstice de Blanca Li Company

• El llac dels cignes del Ballet Nacional Txec

Aquests abonaments estaran disponi-
bles a partir del 5 d'octubre.
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ABONAMENT 
de 3 funcions | 35% dte.

   3
FUNCIONS

Torns  
PB, PC, PD, PE

Torn PB
LA TRAVIATA Dissabte 19/12/2020 20h

LESSONS IN LOVE AND VIOLENCE Divendres 26/02/2021 20h

LA BOHÈME Divendres 18/06/2021 20h

Tarifes Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 ZA

Import abonament (35% dte.) 352 309 254 193 140 98 71 27 485

Import entrades sense 
abonament 540 475 390 295 215 150 110 40 745

Estalvi 188 166 136 102 75 52 39 13 260

Torn PC
LA TRAVIATA Dilluns 28/12/2020 20h

OTELLO Dimecres 07/04/2021 20h

LA BOHÈME Dimarts 22/06/2021 20h

Tarifes Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 ZA

Import abonament (35% dte.) 394 348 286 219 159 111 81 30 547

Import entrades sense 
abonament 605 535 440 335 245 170 125 45 840

Estalvi 211 187 154 116 86 59 44 15 293

Torn PD
LA TRAVIATA Diumenge 13/12/2020 17h

SOLSTICE BLANCA LI COMPANY Dissabte  06/02/2021 17h

LA BOHÈME Diumenge 20/06/2021 17h

Tarifes Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 ZA

Import abonament (35% dte.) 335 296 244 186 133 95 68 27 466

Import entrades sense 
abonament 515 455 375 285 205 145 105 40 715

Estalvi 180 159 131 99 72 50 37 13 249

Torn PE
LES CONTES D'HOFFMANN Dijous 21/01/2021 20h

OTELLO Dimarts 13/04/2021 20h

LA BOHÈME Dimarts 15/06/2021 20h

Tarifes Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 ZA

Import abonament (35% dte.) 381 342 282 216 156 108 78 30 537

Import entrades sense 
abonament 585 525 435 330 240 165 120 45 825

Estalvi 204 183 153 114 84 57 42 15 288

ABONAMENT 
A LA CARTA
a partir de 3 espectacles 

Els grups, les associacions i els col·lectius de 
Catalunya tenen la possibilitat d’apropar-se 
a l’òpera i al Liceu d’una manera divulgativa 
i participativa a través de conferències pú-
bliques i gratuïtes dels títols de la tempora-
da arreu de la geografia catalana. Condicions 
especials per a grups del territori per assistir 
a representacions al Liceu.

Més informació i condicions a: 

territori@liceubarcelona.cat i a la web  
liceu.cat

AGÈNCIES DE VIATGES I GRUPS

El Gran Teatre del Liceu ofereix una política 
de condicions especials per a agències de vi-
atges i per a grups, tant pel que fa a la com-
pra de localitats com a la reserva preferent 
d'entrades.

Més informació i condicions a: 

marketing@liceubarcelona.cat

LICEU AL  
TERRITORI

Tria els teus espectacles 
preferits amb un  
10% de descompte.

Abonaments totalment flexi-
bles que et permeten esco-
llir els espectacles que més 
t’agradin de tota la tempora-
da amb un 10% de descomp-

te. Es podrà seleccionar una zona i una 
butaca diferent per a cada funció amb un 
mínim de 3 espectacles per abonament.

Els abonaments a la carta no es renoven 
automàticament, cal tornar-los a contrac-
tar cada any.
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ELS AVANTATGES 
D'ABONAR-SE

ESTALVI

• Descomptes del 20%, 25% (segons torn), 
35% (en els abonaments populars) i 10% 
(per als abonaments a la carta).

• 20% de descompte per la compra de lo-
calitats addicionals durant tota la tempora-
da. El període de venda preferent enguany 
tindrà lloc 1 mes i 1 setmana abans del dia 
de l'estrena de cada espectacle. Excepte els 
Concerts Extraordinaris: Recital Sondra Rad-
vanovsky i Piotr Beczala, Il trovatore V.C. i Re-
cital Anna Netrebko que podran adquirir-se 
en venda preferent a partir del 29 de juny. 
No es cobraran despeses de gestió.

• 10% de descompte en els menús dels en-
treactes: Assortiment Duo i Exprés al Foyer.

• 50% de descompte en totes les visites.

• Descompte en diversos pàrquings propers 
al Liceu.

FLEXIBILITAT

• Butaca Lliure. Un servei que el Liceu ofe-
reix als seus abonats per posar a la venda, 
al preu que considerin, les localitats que no 
podran fer servir. El preu proposat no podrà 
superar el general de la zona i funció. Servei 
disponible fins a 24 hores abans de la funció.

En cas de venda, es reemborsarà el 50% del 
preu de venda, descomptant l’IVA i les des-
peses de gestió. En cas que no s’hagi venut, 
la localitat es podrà recuperar fins a 1 
hora abans de l’inici de la funció.

• Canvis de funció. Tots els abonaments per-
meten canviar el dia de les funcions assigna-
des al seu torn. A més, en els abonaments de 
11 i 8 funcions es permetrà realitzar dos can-
vis de títol i en els de 5 i 6 funcions, un canvi. 
NOVETAT: disponible a la zona Personal fins 
a 24 hores abans de la funció.

• Pagament fraccionat en quatre quotes sense 
recàrrec (20/09/20, 01/12/20, 01/01/21 i 01/02/21).

ATENCIÓ PREFERENCIAL

• Preferència en la compra d’entrades de la 
temporada.

• Preferència en la compra d’entrades de 
determinats espectacles aliens a la progra-
mació de la temporada del Liceu, al mateix 
Teatre o en d’altres equipaments.

• Preferència en la reserva d’invitacions de 
l’activitat “L’artista respon”.

• Contacte personalitzat mitjançant el Servei 
d’atenció a l’espectador i a l’abonat.

ALTRES AVANTATGES

• Tramesa anual del programa de la tempo-
rada del Liceu.

• Tramesa mensual de La veu del Liceu, amb 
tota la informació dels espectacles.

• Promocions, descomptes en altres equipa-
ments culturals i sortejos exclusius.

• Participació en trobades.

ESPECIAL ABONATS LICEU CLUB  
(ANTIGUITAT DE MÉS DE 20 ANYS)

• Programes de mà gratuïts de tots els títols 
d’òpera i dansa inclosos en l’abonament.

• Accés a actes exclusius com a agraïment a 
la fidelitat.

CALENDARI  
DE L'ABONAT

JUNY JULIOL SETEMBRE OCTUBRE

A PARTIR DEL DIA 17
RESERVA NOUS ABONAMENTS 
de butaca fixa i populars,  
sense cap compromís  
(liceu.cat i 902 787 397).  
A partir de l'1 de setembre 
el Liceu gestionarà la vostra 
sol·licitud.

A PARTIR DEL DIA 29
VENDA PREFERENT per a 
abonats 19/20: Recital Sondra 
Radvanovsky i Piotr Beczala,  
"Il trovatore" V.C. i Recital  
Anna Netrebko: Jour et nuit 

DEL DIA 6 AL 26
CANVIS de torn  
i/o butaca en  
abonaments fixes*

CANVIS  
d’abonament a la 
carta a Butaca Fixa*

ANUL·LACIONS**

EL DIA 20
COBRAMENT del  
rebut de l’abona-
ment (pagament 
únic i fraccionat). 

A PARTIR DEL DIA 5
VENDA d'abona-
ments a la carta  
i abonaments  
de dansa 

* Els canvis d’abonament es poden fer des de la Zona Personal del web del Teatre (liceu.cat) o telefònica-
ment. No es poden realitzar a Taquilles. Els canvis de funció/títol es podran fer des de la Zona Personal.

INFORMACIÓ IMPORTANT PER A L’ABONAT 
La nostra prioritat és oferir el millor servei i fer que la renovació de l'abonament i tots 
els avantatges es puguin dur a terme amb totes les garanties. És per això que: 

 • Els abonaments es renoven a la mateixa butaca. Si la normativa vigent abans de cada 
funció contempla un aforament que impliqui una reubicació de butaca, informarem amb 
antelació suficient i sempre es buscarà la localitat més propera a la de l'abonat.

• Els serveis de canvis de funció i de títol i la butaca lliure: informarem al setembre de la 
data exacta d'inici d'aquestes gestions.

• Compra preferent d'entrades addicionals per a abonats.  A diferència d'anys anteriors, 
aquest període es gaudirà a partir d'un mes i una setmana abans de l'estrena de cada l'es-
pectacle. Consulteu el detall de les dates a: liceu.cat/vendapreferent

• Renúncia d'entrades durant el primer trimestre. Els abonats de butaca fixa podran 
renunciar, per motius d'inseguretat en relació a la COVID-19, a qualsevol dels espectacles 
programats fins al 31/12/2020. La gestió es podrà aplicar a partir de l’1 de setembre i fins a 15 
dies abans de l'estrena de cada espectacle comunicant-ho a: info@liceubarcelona.cat o bé al 
902 787 397 i l'import serà retornat.

• Els abonats de butaca fixa podran anul·lar el seu abonament fins al 4 de setembre 
de forma excepcional.**



Sala Gran Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 ZA

DON GIOVANNI (#LICEUNDER35) 20 20 20 20 20 20 20 20 20

DON GIOVANNI 215 185 150 115 85 60 45 15 290

JORDI SAVALL: 8a I 9a DE 
BEETHOVEN

100 90 75 55 35 25 20 10 140

CONCERT JUAN DIEGO FLÓREZ 160 140 120 90 60 30 20 10 180

DE CARMEN AMAYA A ESTRELLA 
MORENTE

100 90 75 55 35 25 20 10 140

ONEGIN D'EIFMAN BALLET 130 115 95 70 50 35 25 10 180

MITRIDATE, RE DI PONTO (V. C.) 180 160 130 100 75 50 35 15 260

LA TRAVIATA (#LICEUNDER35) 20 20 20 20 20 20 20 20 20

LA TRAVIATA 215 185 150 115 85 60 45 15 290

SONDRA RADVANOVSKY: LES TRES 
REINES

160 140 120 90 60 30 20 10 180

LES CONTES D'HOFFMANN (18, 
20, 25, 28 i 30/1/2021; 1/2/2021)

215 185 150 115 85 60 45 15 290

LES CONTES D'HOFFMANN (19, 
21, 26 i 31/1/2021)

195 175 145 110 80 55 40 15 275

PROVA FINAL VIÑAS 15 15 15 15 15 15 15 15 15

CONCERT FINAL VIÑAS 27 24 20 16 11 10 10 10 29

PLATÉE (V. C.) 180 160 130 100 75 50 35 15 260

SOLSTICE BLANCA LI COMPANY 
(#LICEUNDER35)

20 20 20 20 20 20 20 20 20

SOLSTICE BLANCA LI COMPANY 105 95 80 60 40 30 20 10 150

LESSONS IN LOVE AND VIOLENCE 130 115 95 70 50 35 25 10 180

LA CONSAGRACIÓ DE 
STRAVINSKY: ELS TRES BALLETS 
RUSSOS

100 90 75 55 35 25 20 10 140

OTELLO 195 175 145 110 80 55 40 15 275

TANNHÄUSER 195 175 145 110 80 55 40 15 275

ROMEU I JULIETA DE PROKÓFIEV 100 90 75 55 35 25 20 10 140

EL LLAC DELS CIGNES DEL 
BALLET NACIONAL TXEC

165 145 120 90 65 50 30 10 250

LA BOHÈME (14, 16, 19, 21, 25, 27 
i 30/6/2021)

215 185 150 115 85 60 45 15 290

LA BOHÈME (15, 18, 20, 22, 26 i 
29/6/2021; 1 i 2/7/2021)

195 175 145 110 80 55 40 15 275

LUCIA DI LAMMERMOOR 230 198 161 123 91 64 48 16 310

MY FAIR LADY (V.C.) 180 160 130 100 75 50 35 15 260

LOCALITATS
Per garantir que la localitat que s'adquireixi no es vegi afectada per cap restricció d'aforament, po-
sarem a la venda les localitats a partir d'1 mes abans de la primera funció de cada espectacle. Els 
concerts extraordinaris estaran a la venda a partir del 6 de juliol.

* El preu de les localitats s’incrementarà en el moment 
en què una zona superi el 60% d’ocupació.

CONCERTS 
EXTRAORDINARIS Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 ZA

RECITAL S. RADVANOVSKY I  
P. BECZALA

185 160 140 105 70 30 20 10 205

IL TROVATORE (V. C.) 280 260 210 160 125 70 50 30 355

RECITAL ANNA NETREBKO 230 205 175 135 100 70 50 15 295

El Petit Liceu Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 ZA

ALLEGRO VIVACE 15 15 15 15 15 15 15 15 15

LA PETITA FLAUTA MÀGICA 15 15 15 15 15 15 15 15 15

CONTE DE NADAL DE CHARLES 
DICKENS 27 24 20 16 11 10 10 10 29

ELS MÚSICS DE BREMEN 15 15 15 15 15 15 15 15 15

EL MONSTRE AL LABERINT 15 15 15 15 15 15 15 15 15

LA BARCAROLA 15

IT DANSA (TEATRE-AUDITORI 
SANT CUGAT) 15
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* El Liceu garanteix l'autenticitat de l'entrada si procedeix d'un punt de venda oficial. Les entrades podran 
adquirir-se a liceu.cat, a les Taquilles del Liceu i als següents canals de venda: Atrápalo, Entradas.com, Entradas 
de Vanguardia, Ticketmaster, Teatre Barcelona, TRESC, Promentrada i Qué hacer en Barcelona.

CANALS DE VENDA DEL LICEU

Les entrades es poden comprar a través de 
liceu.cat

• Telèfon (902 787 397)

• Taquilles: la Rambla, 51-59. 08002, Barce-
lona, en l’horari següent:

• De dilluns a divendres, d’11 a 20 h

• Dissabtes, d’11 a 18 h (dies amb represen-
tació, obert fins a l’inici de la funció)

• Diumenges i festius, tancat (dies amb re-
presentació, obert 2 hores abans de l’inici de 
la funció excepte El Petit Liceu, 1 hora abans)

SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT 

Telèfons: 902 787 397 / 934 859 913  
(de dilluns a divendres, de 10 a 18.30h)

E-mail: info@liceubarcelona.cat

PROMOCIONS I PRODUCTES ESPECIALS  

• El Petit Liceu

L’oferta familiar també té 
descomptes, un 20% de des-
compte per la compra de 4 o 
més localitats d’un mateix es-
pectacle d’El Petit Liceu.

• Xec regal

Regala Liceu amb un xec bes-
canviable per localitats a par-
tir de 20€. Regala emoció en 
un dels teatres més emble-
màtics del nostre país.

a partir

20 € 
xec regal

Sala Foyer Preu únic

MÚSICA DE CAMBRA 25

LA PRINCIPESSA FILOSOFA (V. C.) 25

Sala miralls Preu únic

WINTERREISE AMB CHIHARU 
SHIOTA 35

Altres espais Preu únic

SIS SOLOS SOLES 35

LICEU VERMUT 28



PLÀNOL DE  
LOCALITATS

ZONA A 
Llotges centrals d'amfiteatre

ZONA 1
Platea, amfiteatre 

ZONA 2 
Platea, llotges platea, llotges 
prosceni platea, amfiteatre, 
llotges amfiteatre, llotges 
prosceni amfiteatre, 2n pis 
central, 3r pis central

ZONA 3 
Platea, llotges platea, amfiteatre, 
llotges amfiteatre, 2n pis central  
i lateral, 3r pis central

ZONA 4 
Llotges platea, llotges prosceni 
platea, amfiteatre llotges 
prosceni, 2n pis central i lateral, 
2n pis llotges prosceni, 3r pis 
central i lateral, 4t pis central 

ZONA 5 
Llotges platea, 2n pis lateral,  
3r pis lateral, 4t pis central,  
5è pis central

ZONA 6 
2n pis lateral, 2n pis llotges 
prosceni, 3r pis lateral, 3r pis 
llotges prosceni, 4t pis central  
i lateral, 5è pis central

ZONA 7 
3r pis lateral, 4t pis lateral,  
5è pis central i lateral

ZONA 8 
3r pis llotges prosceni, 4t pis 
lateral, 4t pis llotges prosceni,  
5è pis lateral
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Patrocinador

COMUNITATUNDER35
Si ets menor de 35 anys t’ho posem fàcil per venir a l´òpera:        

• Funcions Liceu Under35 durant la temporada.  
• Compra exclusiva d’entrades 15 dies abans de cada estrena. 
• Activitats exclusives per a la comunitat Under35.  

Consulta la nostra web i gaudeix de tots  
els avantatges i serveis que t’oferim.

1. LICEUNDER35 
Preestrenes exclusives per a públic jove a 20€.  
Una experiència única amb òpera DJ al Foyer, food-stands, etc.  
que els menors de 35 anys podran gaudir tres vegades l’any: 

DON GIOVANNI 22/10/2020 20h A la venda el 22/09/2020.

LA TRAVIATA 07/12/2020 20 h. A la venda el 07/11/2020. 

  08/02/2021 20 h. A la venda el 08/01/2021.

2. TARIFESUNDER35
El Liceu t’ofereix entrades a un preu únic  
de 30€ disponibles 15 dies abans de cada  
estrena (Disponibilitat subjecte a les restriccions 
d’aforament per motius sanitaris).

Compra a liceu.cat o a les taquilles amb  
un límit de 2 entrades per persona i funció 
(l’acompanyant també ha de ser menor de 35 anys). 

ESTUDIANTS MENORS DE 30 ANYS 

Totes les localitats de la temporada, a un preu 
especial de 30 €. Límit d’1 entrada per estudiant. 
Compra exclusiva a taquilles a partir de 3 hores abans 
de l’inici de l’espectacle (diumenges i festius, a partir 
de 2 hores abans). Imprescindible acreditació.  

4.

3. ACTIVITATSUNDER35
El Liceu estrena activitats exclusives per a  
la comunitat Under35. Consulta el web  
i fes comunitat!

ABONAMENT35+1 
I quan deixis de ser Under35 també t’ho 
posem fàcil per venir a l´òpera amb 
l’abonament 35+1. Durant 1 any, podràs 
gaudir de l’abonament PE al 50% de 
descompte: 3 òperes de la temporada 
amb tots els avantatges de ser abonat 
del Liceu. Preus de l’abonament des  
de 15 fins a 207 €. Reserva ja el teu  
abonament i setembre te'l confirmem

WWW.LICEU.CAT
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CE
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EUROS

30 
EUROS

Novetat



SERVEIS DURANT 
LES FUNCIONS

SESSIONS INFORMATIVES PRÈVIES 

Tres quarts d’hora abans de les representaci-
ons d’òpera s’ofereix al Foyer una sessió in-
formativa, de lliure accés per als assistents. 
En català.

SERVEI DE RESTAURACIÓ DURANT LES 
FUNCIONS

Servei de cafeteria: els dies de funció, al 
Saló dels Miralls, al Foyer i a la 4a planta, des 
d’una hora abans de l’inici de la funció i fins 
al final de l’últim entreacte.

Menú Exprés al Foyer durant l’entreac-
te: és imprescindible reservar aquest servei 
com a mínim 24 hores abans.

Servei de càtering a les avantllotges: és 
imprescindible reservar-lo com a mínim 24 
hores abans.

Contacte per telèfon al 648 74 95 76 (de 10 a 
20 h) o per correu electrònic a l’adreça 

cateringliceu@singulariscatering.com

Els abonats gaudeixen d’un 10% de des-
compte.

SOBRETÍTOLS 

Totes les òperes disposen de sobretítols en 
català, castellà i anglès que permeten seguir 
l’argument. 

GUARDA-ROBA

Gratuït durant les funcions. En el cas d’El 
Petit Liceu, s’hi podran deixar cotxets de 
nadons.

OBJECTES PERDUTS 

Tel. 93 485 99 00 (Servei de Relacions Públi-
ques).

SERVEI MÈDIC 

Durant totes les funcions hi ha un servei 
mèdic a disposició del públic.

APARCAMENT 

El Liceu disposa de diversos acords amb els 
aparcaments més propers al Teatre, amb 
preus especials els dies de funció: Saba, La 
Gardunya i carrer Hospital.

ACCESSIBILITAT 

Consulteu les pàgines de Liceu Apropa (pàg. 
226 i 229).

Consulteu la normativa general del Teatre a 
liceu.cat/normativa.
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LICEU
APROPA
Perquè apostem per l’accessibilitat, perquè 
creiem que la música és un instrument de 
millora de la vida de les persones i perquè 
volem garantir la inclusió de tothom, el Liceu 
desenvolupa, des de l’equitat i l’excel·lència, 
programes, serveis i avantatges destinats 
a persones en situació de vulnerabilitat. 
Sent-te partícip del Liceu. Viu el Liceu.

Òpera  
a l’abast
El Liceu es desplaça fins a la teva entitat per expli-
car-te l’òpera com no l’has sentida mai: amb músics 
de l’Orquestra en directe i des d’un discurs adaptat 
i proper. Acaba l’experiència gaudint d’un assaig al Li-
ceu. Activitat gratuïta amb places limitades adreçada 
a entitats socials. Inscriu-te a: 
liceuapropa@liceubarcelona.cat i et contactarem de 
seguida.

Entra dins  
el Liceu
Vols descobrir com assagen el Cor o l’Orquestra del 
Liceu i en quins espais ho fan? Vols completar-ho 
amb una visita guiada al Teatre? Apunta’t, doncs, a 
l’Entra dins el Liceu. Activitat adreçada a entitats so-
cials. Tarifa: 3 € per persona. Màxim 12 persones per 
grup. Reserva plaça per al teu grup a apropacultura.
cat i viu el Liceu més desconegut.

Tallers de música 
per a nens i nenes 
amb TEA i les  
seves famílies
Inicia el teu infant amb TEA al cant i a l’òpera amb 
uns tallers adaptats. Gaudeix d’una activitat cultural 
consistent en un pack de 3 tallers a la Sala del 
Cor, seguit de l’assistència a la Funció amiga de La 
petita flauta màgica del 13 de desembre. Tarifa: 32 
€ (fins a 4 membres d’una família). Places limitades. 
Reserva la teva a liceuapropa@liceubarcelona.cat 
tot indicant el nom de l’activitat.

PROGRAMACIÓ

Toca  
Liceu
Si ets una persona amb discapacitat visual i vols 
completar la informació de la funció amb audiodes-
cripció, Toca Liceu! D’una manera única, accedeix a 
Sastreria i Caracterització, i de la mà de les respon-
sables d’aquests serveis, toca vestits i perruques i 
experimenta teixits, formes i textures. Activitat amb 
les òperes La traviata, Otello i Lucia di Lammermoor. 
Places limitades fins a 12 persones. Tarifa: 3 €. Apun-
ta-t’hi a través d’apropacultura.cat.

Funcions  
amigues Liceu
T’imagines una funció que evita la foscor de la 
Sala, amb unes zones de descans habilitades i una 
senyalització amb pictogrames? Si ets una perso-
na amb dèficit d’atenció i/o autisme i vols gaudir 
d’un espectacle del Petit Liceu, vine a les Funcions 
amigues d’Els Músics de Bremen del 30 de gener o 
de La petita flauta màgica del 13 de desembre i gau-
deix dels espectacles des de la platea o l’amfiteatre. 
Apunta-t’hi a través de: apropacultura.cat, espectacle 
Funció amiga Liceu.

Vine al Liceu  
amb Apropa  
Cultura
Volem que l’accés a col·lectius amb discapacitat o en 
situació de vulnerabilitat continuï sent una realitat. 
Com? Posant a disposició d’entitats socials que for-
men part del programa “Apropa Cultura” quatre mil 
entrades de tota la programació del Liceu a la platea 
o l’amfiteatre a 3 €. Segueix el calendari de reserves 
del portal apropacultura.cat. Si tens dubtes, també 
ens pots contactar a: 
liceuapropa@liceubarcelona.cat indicant-nos el nom 
de l’activitat.



–   Sobretítols en català damunt de l’arc de 
prosceni a totes les òperes.

–   Sobretítols en català, castellà i anglès a 
les pantalletes de Sala.

–   Pantalletes amb pla fix de l’escenari a les 
localitats amb visió parcial o nul·la.

La primera fila de les plantes superiors no 
disposa de pantalletes.

–   Espais habilitats amb descomptes espe-
cials per a persones que vagin en cadira 
de rodes.

–   Cadires de rodes a disposició del públic 
assistent.

–   Plataforma elevadora al Vestíbul històric.

–   Ascensors a peu pla a l’accés del carrer 
Sant Pau.

–   Serveis adaptats a platea, amfiteatre, 
segon pis i Foyer.

–   Servei d’audiodescripció en una funció 
de cada òpera escenificada (vegeu-ne les 
dates al peu de cada títol).

–   Plànol d’orientació en Braille i relleu al 
Vestíbul històric.

–   Guies en Braille sobre els espais públics 
del Teatre.
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Persones amb  
discapacitat
DESCOMPTES

–   Persones amb cadira de rodes: 80% de 
descompte per a l’usuari i 50% per a un 
acompanyant.

–   Persones sense cadira de rodes*:

• Menors de 18 anys: 30% de descomp-
te, aplicable a 3 acompanyants d’una 
mateixa família.

• Majors de 18 anys: 30% de descompte, 
aplicable a 1 acompanyant.

Identificació amb targeta acreditativa de 
la Generalitat de Catalunya i DNI. Compra 
exclusiva a Taquilles.

Aturats
30% de descompte el mateix dia de la fun-
ció, 3 hores abans de l’inici de l’espectacle, 
a Taquilles, amb acreditació (diumenges i 
festius, a partir de 2 hores abans).

Famílies monoparentals,  
famílies nombroses  
i famílies d’acollida
30% de descompte en espectacles d’El Petit 
Liceu en el moment de la compra a Taquilles.

Més informació a:  
liceuapropa@liceubarcelona.cat

AVANTATGES

   
80%

     DESCOMPTE

   
50%

     DESCOMPTE

   
30%

     DESCOMPTE

   
30%

     DESCOMPTE

   
30%

     DESCOMPTE

SERVEIS

–   Bucle magnètic a la Sala, Taquilles, 
guarda-roba de la Rambla i Foyer per a 
persones usuàries d’implants coclears 
i/o audiòfons.

–   Resums argumentals de totes les òperes 
escenificades adaptats als criteris 
internacionals de Lectura Fàcil, tant en 
català com en castellà (per a persones 
amb discapacitat intel·lectual, dificultats 
lectores, afàsia, etc.). Disponibles al web 
www.liceubarcelona.cat.

–   Guies adaptades, anticipatives i amb 
pictogrames d’accés al Teatre i de tots 
els espectacles d’El Petit Liceu (per a 
persones amb dèficit d’atenció i/o tras-
torn de l’espectre autista). Disponibles 
al web del Liceu.

w

El programa social Liceu 
Apropa és possible gràcies 
al suport de:



S
E

T
E

M
B

R
E

 2
0

2
0

P
io

tr
 B

ec
za

la
So

n
dr

a 
R

ad
va

n
ov

sk
y.

2
7

R
EC

IT
A

L 
SO

N
D

R
A

 
R

A
D

VA
N

O
V

SK
Y 

I 
P

IO
T

R
 B

EC
Z

A
LA

D
IU

M
EN

G
E,

 1
8.

00
 h

  

CALENDARI | 225

Ò
P

ER
ES

D
A

N
SA

A
LT

R
ES

C
O

N
C

ER
TS

EL
 P

ET
IT

 L
IC

EU

CALENDARI

T E M P O R A D A
2020 / 2021



O
C

T
U

B
R

E
 2

0
2

0

D
on

 G
io

va
n

n
i. 

N
O

V
E

M
B

R
E

 2
0

2
0

O
n

eg
in

 d
'E

if
m

an
 B

al
le

t.

1
IL

 T
R

O
VA

TO
R

E
D

ij
ou

s,
 2

0.
00

 h

4
IL

 T
R

O
VA

TO
R

E
D

iu
m

en
ge

, 2
0.

00
 h

2
2

D
O

N
 G

IO
VA

N
N

I 
(#

Li
ce

u
n

de
r3

5)
D

ij
ou

s,
 2

0.
00

 h

2
4

D
O

N
 G

IO
VA

N
N

I 
D

ij
ou

s,
 2

0.
00

 h
 (

A
)

2
5

JO
R

D
I S

AV
A

LL
:  

8a
 i 

9a
 D

E 
B

EE
T

H
O

V
EN

D
iu

m
en

ge
,  

17
.0

0 
h

 (
T

)

2
6

D
O

N
 G

IO
VA

N
N

I 
D

ill
u

n
s,

 2
0.

00
 h

 (
H

)

2
8

D
O

N
 G

IO
VA

N
N

I 
D

im
ec

re
s,

 2
0.

00
 h

 (D
)

3
0

C
O

N
C

ER
T

 J
U

A
N

 
D

IE
G

O
 F

LÓ
R

EZ
D

iv
en

dr
es

 , 
20

.0
0 

h

3
1

A
LL

EG
R

O
 V

IV
A

C
E

D
is

sa
bt

e,
 1

1.
00

 h
D

O
N

 G
IO

VA
N

N
I

D
ij

ou
s,

 2
0.

00
 h

 (
C

) 1
SI

S 
SO

LO
S 

SO
LE

S
D

iu
m

en
ge

, 1
8.

00
 h

 |  
18

.4
5 

h
 | 

19
.3

0 
h

2
D

O
N

 G
IO

VA
N

N
I

D
ill

u
n

s,
 2

0.
00

 h
 (

PA
)

5
D

O
N

 G
IO

VA
N

N
D

ij
ou

s,
 2

0.
00

 h
 (

B
)

7
D

E 
C

A
R

M
EN

  
A

M
AY

A
 A

  
ES

T
R

EL
LA

 
M

O
R

EN
T

E
D

is
sa

bt
e,

 1
8.

00
 h

 (
F)

8
A

LL
EG

R
O

 V
IV

A
C

E
D

iu
m

en
ge

, 1
1.

00
 h

D
O

N
 G

IO
VA

N
N

I
D

iu
m

en
ge

, 1
7.

00
 h

 (
T

)

1
5

O
N

EG
IN

  
D

'E
IF

M
A

N
  

B
A

LL
ET

D
iu

m
en

ge
,  

17
.0

0 
h

 (
T

)

1
6

O
N

EG
IN

  
D

'E
IF

M
A

N
  

B
A

LL
ET

D
ill

u
n

s,
  

20
.0

0 
h

 (
H

)

1
7

O
N

EG
IN

  
D

'E
IF

M
A

N
  

B
A

LL
ET

D
im

ar
ts

,  
20

.0
0 

h
 (

PA
)

1
8

O
N

EG
IN

  
D

'E
IF

M
A

N
  

B
A

LL
ET

D
im

ec
re

s,
  

20
.0

0 
h

 (
B

)

1
9

O
N

EG
IN

  
D

'E
IF

M
A

N
  

B
A

LL
ET

D
ij

ou
s,

  
20

.0
0 

h
 (

A
)

2
4

M
IT

R
ID

AT
E,

  
R

E 
D

I P
O

N
TO

  
(V

.C
.)

D
im

ar
ts

,  
20

.0
0 

h
 (

A
)

CALENDARI | 227TEMPORADA 2020-2021 | 226



D
E

S
E

M
B

R
E

 2
0

2
0

La
 t

ra
vi

at
a.

 K
ri

st
in

a 
M

kh
it

ar
ya

n
.

G
E

N
E

R
 2

0
2

1

Le
s 

co
n

te
s 

d'
H

off
m

an
n

. J
oh

n
 O

sb
or

n
.

5
LA

 T
R

AV
IA

TA
D

is
sa

bt
e,

 2
0.

00
 h

 (
C

)

7
LA

 T
R

AV
IA

TA
(#

Li
ce

u
n

de
r3

5)
D

ill
u

n
s,

 2
0.

00
 h

 

9
LA

 T
R

AV
IA

TA
D

im
ec

re
s,

 2
0.

00
 h

 (
B

)

1
0

LA
 T

R
AV

IA
TA

D
ij

ou
s,

 2
0.

00
 h

 (
PA

)

1
2

LA
 P

ET
IT

A
  

FL
A

U
TA

 M
À

G
IC

A
D

is
sa

bt
e,

 1
1.

00
 h

LA
 T

R
AV

IA
TA

18
.0

0 
h

 (
F)

1
3

LA
 P

ET
IT

A
  

FL
A

U
TA

 M
À

G
IC

A
D

iu
m

en
ge

, 1
1.

00
 h

LA
 T

R
AV

IA
TA

17
.0

0 
h

 (
P

D
)

1
4

LA
 T

R
AV

IA
TA

D
ill

u
n

s,
 2

0.
00

 h
 (

A
)

1
5

LA
 T

R
AV

IA
TA

D
im

ar
ts

, 2
0.

00
 h

 (
G

)

1
7

LA
 T

R
AV

IA
TA

D
ij

ou
s,

 2
0.

00
 h

 (
E)

1
9

C
O

N
T

E 
D

E 
N

A
D

A
L 

D
E 

C
H

A
R

LE
S 

D
IC

K
EN

S
D

is
sa

bt
e,

 1
1.

30
 h

LA
 T

R
AV

IA
TA

20
.0

0 
h

 (
P

B
)

2
0

C
O

N
T

E 
D

E 
N

A
D

A
L 

D
E 

C
H

A
R

LE
S 

D
IC

K
EN

S
D

iu
m

en
ge

, 1
1.

30
 h

LA
 T

R
AV

IA
TA

18
.0

0 
h

 (
T

)

2
1

LA
 T

R
AV

IA
TA

D
ill

u
n

s,
 2

0.
00

 h
 (

D
)

2
3

SO
N

D
R

A
 

R
A

D
VA

N
O

V
SK

Y:
  

LE
S 

T
R

ES
 R

EI
N

ES
D

im
ec

re
s,

 2
0.

00
 h

 (
B

)

2
8

LA
 P

ET
IT

A
  

FL
A

U
TA

 M
À

G
IC

A
D

ill
u

n
s,

 1
1.

00
 h

 
LA

 T
R

AV
IA

TA
20

.0
0 

h
 (

P
C

)

2
9

LA
 P

ET
IT

A
  

FL
A

U
TA

 M
À

G
IC

A
D

im
ar

ts
, 1

1.
00

 h
 

LA
 T

R
AV

IA
TA

20
.0

0 
h

 

3
0

LA
 P

ET
IT

A
  

FL
A

U
TA

 M
À

G
IC

A
D

im
ec

re
s,

 1
1.

00
 h

LA
 T

R
AV

IA
TA

 2
0.

00
 h

 (H
)

1
2

W
IN

T
ER

R
EI

SE
  

A
M

B
 C

H
IH

A
R

U
 

SH
IO

TA
D

im
ar

ts
, 2

0.
00

 h

1
3

W
IN

T
ER

R
EI

SE
  

A
M

B
 C

H
IH

A
R

U
 

SH
IO

TA
D

im
ec

re
s,

 2
0.

00
 h

1
4

W
IN

T
ER

R
EI

SE
  

A
M

B
 C

H
IH

A
R

U
 

SH
IO

TA
D

ij
ou

s,
 2

0.
00

 h

1
7 LI

C
EU

  
C

EN
T

R
E  

D
'A

R
TS

D
es

 d
e 

le
s 

11
 h

1
8

LE
S 

C
O

N
T

ES
  

D
'H

O
FF

M
A

N
N

D
ill

u
n

s,
 2

0.
00

 h
 (

A
)

1
9

LE
S 

C
O

N
T

ES
  

D
'H

O
FF

M
A

N
N

D
im

ar
ts

, 2
0.

00
 h

 (
H

)

2
0

LE
S 

C
O

N
T

ES
  

D
'H

O
FF

M
A

N
N

D
im

ec
re

s,
 2

0.
00

 h
 (

B
)

2
1

LE
S 

C
O

N
T

ES
  

D
'H

O
FF

M
A

N
N

D
ij

ou
s,

 2
0.

00
 h

 (
P

E)

2
2

P
R

O
VA

 F
IN

A
L  

V
IÑ

A
S

D
iv

en
dr

es
, 1

5.
00

 h

2
4

C
O

N
C

ER
T

  
FI

N
A

L 
V

IÑ
A

S
D

iu
m

en
ge

, 1
8.

00
 h

2
5

LE
S 

C
O

N
T

ES
  

D
'H

O
FF

M
A

N
N

D
ill

u
n

s,
 2

0.
00

 h
 (

G
)

2
6

LE
S 

C
O

N
T

ES
  

D
'H

O
FF

M
A

N
N

D
im

ar
ts

, 2
0.

00
 h

 (
PA

)

2
7

R
EC

IT
A

L
A

N
N

A
 N

ET
R

EB
K

O
:

JO
U

R
 E

T
 N

U
IT

D
im

ec
re

s,
 2

0.
00

 h

2
8

LE
S 

C
O

N
T

ES
  

D
'H

O
FF

M
A

N
N

D
ij

ou
s,

 2
0.

00
 h

 (
E)

3
0

EL
S 

M
Ú

SI
C

S  
D

E 
B

R
EM

EN
D

is
sa

bt
e,

 1
1.

00
 h

LE
S 

C
O

N
T

ES
  

D
'H

O
FF

M
A

N
N

20
.0

0 
h

 (
C

)

3
1

EL
S 

M
Ú

SI
C

S  
D

E 
B

R
EM

EN
D

iu
m

en
ge

, 1
1.

00
 h

LE
S 

C
O

N
T

ES
  

D
'H

O
FF

M
A

N
N

 1
7.

00
 h

 (
T

)

CALENDARI | 229TEMPORADA 2020-2021 | 228



F
E

B
R

E
R

 2
0

2
1

Le
ss

on
s 

in
 L

ov
e 

an
d 

V
io

le
n

ce
. G

eo
rg

ia
 J

ar
m

an
.

M
A

R
Ç

 2
0

2
1

1
LE

S 
C

O
N

T
ES

  
D

'H
O

FF
M

A
N

N
D

ill
u

n
s,

 2
0.

00
 h

 (
D

)

3
P

LA
T

ÉE
 (

V.
C

.)
  

D
im

ec
re

s,
 2

0.
00

 h
 (

H
)

6
SO

LS
T

IC
E 

B
LA

N
C

A
 

LI
 C

O
M

PA
N

Y
D

is
sa

bt
e,

 1
7.

00
 h

 (
P

D
) 

 i 
21

.0
0 

h
 (

C
)

7
SO

LS
T

IC
E 

B
LA

N
C

A
 

LI
 C

O
M

PA
N

Y
D

iu
m

en
ge

,  
18

.0
0 

h
 (

D
)

8
SO

LS
T

IC
E 

B
LA

N
C

A
 

LI
 C

O
M

PA
N

Y
(#

Li
ce

u
n

de
r3

5)
D

ill
u

n
s,

 2
0.

00
 h

 

9
SO

LS
T

IC
E 

B
LA

N
C

A
 

LI
 C

O
M

PA
N

Y
D

im
ar

ts
, 2

0.
00

 h
 (

A
)

2
6

LE
SS

O
N

S 
IN

 L
O

V
E 

A
N

D
 V

IO
LE

N
C

E
D

iv
en

dr
es

,  
20

.0
0 

h
 (

P
B

)

2
8

EL
 M

O
N

ST
R

E  
A

L 
LA

B
ER

IN
T

D
iu

m
en

ge
 1

8.
00

 h

1
LE

SS
O

N
S 

IN
 L

O
V

E 
A

N
D

 V
IO

LE
N

C
E

D
ill

u
n

s,
 2

0.
00

 h
 (

G
)

3
EL

 M
O

N
ST

R
E  

A
L 

LA
B

ER
IN

T
D

im
ec

re
s,

  
20

.0
0 

h

4
LE

SS
O

N
S 

IN
 L

O
V

E 
A

N
D

 V
IO

LE
N

C
E

D
ij

ou
s,

  
20

.0
0 

h
 (

B
)

5
LA

 C
O

N
SA

G
R

A
C

IÓ
  

D
E 

ST
R

AV
IN

SK
I:  

EL
S 

T
R

ES
  

B
A

LL
ET

S 
R

U
SS

O
S

D
iv

en
dr

es
, 2

0.
00

 h
 (

C
)

7
LE

SS
O

N
S 

IN
 L

O
V

E 
A

N
D

 V
IO

LE
N

C
E

D
iu

m
en

ge
,  

17
.0

0 
h

 (
T

)

8
EL

 M
O

N
ST

R
E  

A
L 

LA
B

ER
IN

T
D

ill
u

n
s,

  
20

.0
0 

h

9
LE

SS
O

N
S 

IN
 L

O
V

E 
A

N
D

 V
IO

LE
N

C
E

D
im

ar
ts

,  
20

.0
0 

h
 (

A
)

1
1

LE
SS

O
N

S 
IN

 L
O

V
E  

A
N

D
 V

IO
LE

N
C

E
D

ij
ou

s,
  

20
.0

0 
h

 (
C

)

2
7 O
T

EL
LO

D
is

sa
bt

e,
 2

0.
00

 h
 (

C
)

2
8 O
T

EL
LO

D
iu

m
en

ge
,  

17
.0

0 
h

 (
T

)

3
0 O
T

EL
LO

D
im

ar
ts

,  
20

.0
0 

h
 (

A
)

3
1 O
T

EL
LO

D
im

ec
re

s,
  

20
.0

0 
h

 (
PA

)

Jo
se

p 
Po

n
s.

CALENDARI | 231TEMPORADA 2020-2021 | 230



A
B

R
IL

 2
0

2
1

O
te

llo
. G

re
go

ry
 K

u
n

de
.

M
A

IG
 2

0
2

1

6 O
T

EL
LO

D
im

ar
ts

,  
20

.0
0 

h
 (

G
)

7 O
T

EL
LO

D
im

ec
re

s,
  

20
.0

0 
h

 (
P

C
)

9 O
T

EL
LO

D
iv

en
dr

es
,  

20
.0

0 
h

 (
E)

1
0

LA
 P

ET
IT

A
  

FL
A

U
TA

 M
À

G
IC

A
D

is
sa

bt
e,

 1
1.

00
 h

O
T

EL
LO

18
.0

0 
h

 (
F)

1
2 O
T

EL
LO

D
ill

u
n

s,
  

20
.0

0 
h

 (
D

)

1
3 O
T

EL
LO

D
im

ar
ts

,  
20

.0
0 

h
 (

P
E)

1
4 O
T

EL
LO

D
im

ec
re

s,
  

20
.0

0 
h

 (
B

)

1
7

LA
 B

A
R

C
A

R
O

LA
D

is
sa

bt
e,

 1
1.

00
 h

 
M

Ú
SI

C
A

  
D

E 
C

A
M

B
R

A
19

.0
0 

h

1
8

LA
 B

A
R

C
A

R
O

LA
D

iu
m

en
ge

, 1
1.

00
 h

2
4

LA
 B

A
R

C
A

R
O

LA
D

is
sa

bt
e,

10
.0

0 
i 1

2.
00

 h

3
0

LA
 P

R
IN

C
IP

ES
SA

 
FI

LO
SO

FA
 (

V.
C

.)
D

iv
en

dr
es

, 2
0.

00
 h

8
LA

 B
A

R
C

A
R

O
LA

D
is

sa
bt

e,
 1

1.
00

 h

TA
N

N
H

Ä
U

SE
R

D
is

sa
bt

e,
 1

9.
00

 h
 (

C
)

9
LI

C
EU

 V
ER

M
U

T.
 

C
H

IC
U

EL
O

D
iu

m
en

ge
, 1

2.
00

 h

1
1

TA
N

N
H

Ä
U

SE
R

D
im

ar
ts

 1
9.

00
 h

 (
H

)

1
4

TA
N

N
H

Ä
U

SE
R

D
iv

en
dr

es
, 1

9.
00

 h
 (

E)

1
6

R
O

M
EU

 I 
JU

LI
ET

A
  

D
E 

P
R

O
K

Ó
FI

EV
D

iu
m

en
ge

, 1
7.

00
 h

 (
T

)

1
7

TA
N

N
H

Ä
U

SE
R

D
ill

u
n

s,
 1

9.
00

 h
 (

A
)

2
0

TA
N

N
H

Ä
U

SE
R

D
ij

ou
s,

 1
9.

00
 h

 (
B

)

2
3

TA
N

N
H

Ä
U

SE
R

D
iu

m
en

ge
, 1

7.
00

 h
 (

T
)

2
7 EL
 L

LA
C

  
D

EL
S 

C
IG

N
ES

  
D

EL
 B

A
LL

ET
 

N
A

C
IO

N
A

L 
T

X
EC

D
ij

ou
s,

  
20

.0
0 

h
 (

B
)

2
8 EL
 L

LA
C

  
D

EL
S 

C
IG

N
ES

  
D

EL
 B

A
LL

ET
  

N
A

C
IO

N
A

L 
T

X
EC

D
iv

en
dr

es
,  

20
.0

0 
h

 (
E)

2
9 EL
 L

LA
C

  
D

EL
S 

C
IG

N
ES

  
D

EL
 B

A
LL

ET
 

N
A

C
IO

N
A

L 
T

X
EC

D
is

sa
bt

e,
 1

7.
00

 h
 (

F)
  

i 2
1.

30
 h

 (
C

)

3
0

LI
C

EU
 V

ER
M

U
T.

 
R

EF
R

EE
D

iu
m

en
ge

, 1
2.

00
 h

EL
 L

LA
C

  
D

EL
S 

C
IG

N
ES

  
D

EL
 B

A
LL

ET
  

N
A

C
IO

N
A

L 
T

X
EC

17
.0

0 
h

 (
T

)

El
 ll

ac
 d

el
s 

ci
gn

es
 d

el
 B

al
le

t 
N

ac
io

n
al

 T
xe

c.

CALENDARI | 233TEMPORADA 2020-2021 | 232



JU
N

Y
 2

0
2

1

JU
L

IO
L

 2
0

2
1

1
4

LA
 B

O
H

ÈM
E

D
ill

u
n

s,
 2

0.
00

 h
 (

A
)

1
5

LA
 B

O
H

ÈM
E

D
im

ar
ts

, 2
0.

00
 h

 (
P

E)

1
6

LA
 B

O
H

ÈM
E

D
im

ec
re

s,
 2

0.
00

 h
 (

D
)

1
8

LA
 B

O
H

ÈM
E

D
iv

en
dr

es
, 2

0.
00

 h
 (

P
B

)

1
9

LA
 B

O
H

ÈM
E

D
is

sa
bt

e,
 2

0.
00

 h
 (C

)

2
0

LA
 B

O
H

ÈM
E

D
iu

m
en

ge
, 1

7.
00

 h
 (P

D
)

2
1

LA
 B

O
H

ÈM
E

D
ill

u
n

s,
 2

0.
00

 h
 (

H
)

2
2

LA
 B

O
H

ÈM
E

D
im

ar
ts

, 2
0.

00
 h

 (
P

C
)

2
5

LA
 B

O
H

ÈM
E

D
iv

en
dr

es
, 2

0.
00

 h
 (E

)

2
6

LA
 B

O
H

ÈM
E

D
is

sa
bt

e,
 1

8.
00

 h
 (

F)

2
7

LI
C

EU
 V

ER
M

U
T

H
ID

R
O

G
EN

ES
SE

D
iu

m
en

ge
, 1

2.
00

 h

LA
 B

O
H

ÈM
E

17
.0

0 
h

 (
T

)

2
9

LA
 B

O
H

ÈM
E

D
im

ar
ts

, 2
0.

00
 h

 (
PA

)

3
0

LA
 B

O
H

ÈM
E

D
im

ec
re

s,
 2

0.
00

 h
 (B

)

1
LA

 B
O

H
ÈM

E
D

ij
ou

s,
 2

0.
00

 h
 (

G
)

2
LA

 B
O

H
ÈM

E
D

iv
en

dr
es

, 2
0.

00
 h

 

1
1 M
Ú

SI
C

A
  

D
E 

C
A

M
B

R
A

D
iu

m
en

ge
, 1

8.
00

 h

1
6

LU
C

IA
 D

I 
LA

M
M

ER
M

O
O

R
D

iv
en

dr
es

, 2
0.

00
 h

 (
E)

1
9

LU
C

IA
 D

I 
LA

M
M

ER
M

O
O

R
D

ill
u

n
s,

 2
0.

00
 h

 (
A

)

2
1

LU
C

IA
 D

I 
LA

M
M

ER
M

O
O

R
D

im
ec

re
s,

 2
0.

00
 h

 (
B

)

2
2

M
Y 

FA
IR

  
LA

D
Y 

(V
.C

.)
D

ij
ou

s,
 2

0.
00

 h
 (

D
)

2
3

M
Y 

FA
IR

  
LA

D
Y 

(V
.C

.)
D

iv
en

dr
es

, 2
0.

00
 h

 (
E)

2
4

LU
C

IA
 D

I 
LA

M
M

ER
M

O
O

R
D

is
sa

bt
e,

 2
0.

00
 h

 (C
)

2
6

LU
C

IA
 D

I 
LA

M
M

ER
M

O
O

R
D

ill
u

n
s,

 2
0.

00
 h

 (
H

)

2
8

LU
C

IA
 D

I 
LA

M
M

ER
M

O
O

R
D

im
ec

re
s,

 2
0.

00
 h

 (
D

)

La
 B

oh
èm

e.
 A

n
it

a 
H

ar
ti

g.

Lu
ci

a 
di

 L
am

m
er

m
oo

r.
 J

av
ie

r 
C

am
ar

en
a.

CALENDARI | 235TEMPORADA 2020-2021 | 234



A
Accurso, Roberto 141 
Afkham, David  17, 127, 131, 

135 
Albiach, Álvaro  91 
Aldea, Maria Dolors  55 
Álvarez, Carlos  117, 121  
Aristidou, Sarah  63  
Auvity, Cyril  95, 96  
Ayan, Atalla  141, 145  

B  
Barankiewicz, Filip  137 
Barrington-Cook, Ocean  107  
Beczala, Piotr 39 
Beekman, Marcel  95, 96 
Belosselskiy, Dmitry 41 
Berrugi, Giorgio 141
Bibiloni, Tomeu  69  
Bignagni, Adriana 63 
Bignamini, Jader 53 
Bisanti, Giampaolo  141 
Blake, Aaron  69  
Bliss, Ben 43 
Boden, Samuel  107  
Bogdanov, Alexey  83  
Bonilla, Leonor 43 
Bou, Felipe  69, 117  
Breslik, Pavol  69  
Bullón, Gerardo  69, 77  

Buratto, Eleonora  117  
Burden, William  107  

C  
Camarena, Javier  23, 148, 149, 

153  
Carsen, Robert  127  
Casado Trigo, Alfonso  157 
Casals, Albert  127  
Chacón-Cruz, Arturo  83  
Christie, William  95  
Coma-Alabert, Gemma  69, 77  
Conti, Marzio  125  
Copons, Elena  55  
Cortés, César  77  
Costa-Jackson, Ginger  83  
Crossley-Mercer, Edwin  95  

D  
Daza, Carlos  83  
de Bique, Jeannine  95  
de Candia, Roberto  141  
Degout, Stéphane  107, 111  
Deharde, Birgit  137  
del Castillo, Damián  141 
de León, Jorge  117 
de Michelis, Federico  141  
de Negri, Clarine Emmanuelle  

95, 96  

de Souza, Jordan  83 
DeYoung, Michelle  127, 131 
Donderer, Florian 165, 167  
d’Oustrac, Stéphanie  83, 87  
Dreisig, Elsa  63 

E  
Eifman, Boris  58, 59, 60, 61  
Eyvazov, Yusif 41, 47 

F 
Faraldo, Emmanuel  149 
Feola, Rosa  69, 73  
Fiol, Marta  55  
Fischer, Laila Salome  51 
Flórez, Juan Diego 52
Fontanals-Simmons, Marta  

107  
Frizza, Riccardo 77, 117, 121  
Fuchs, Julie  63  

G  
Gancedo, Mercedes 41 
Gaudí, Isabella  107 
Gens, Véronique  43, 47 
Gomà, Anna  149 
González, Adriana  83, 141 
Gouzy, Sara  51  
Guinovart, Albert  188,  

H  
Hall, Andria  137 
Hartig, Anita  140, 141, 145  
Hernández, Airam  117 
Hinojosa, Maria  55  
Höfs, Matthias  165, 168, 169 

J  
Jaho, Ermonela  83, 87  
Janelidze, Goderdzi  141  
Jarman, Georgia  106, 107, 111  

K  
Korchak, Dmitry  69  
Kunde, Gregory  116, 117, 121  
Kwiecien, Mariusz  149, 153  

L  
Lagares, David  127  
Latorre, Fernando  117 
LeI, Mingjie  53 
Leva, Maria Teresa  141  
Li, Blanca  100, 101, 102, 103 
Losán, Néstor 41 
Loy, Christof  43 
Lucic, Zeljko  91, 117  

M  
Maltman, Christopher 43,47 
Margolin, Zinovy  59 
Marsol, Toni  107, 141 
Martineau, Malcolm 93 
Mayer, Thomas  J.   127 
McVicar, David  69 
Meoni, Giovanni  69 
Middleton, Joseph  79 
Minkowski, Marc  63,105 
Mitchell, Katie 107,111 
Mkhitaryan, Kristina  69, 73 
Montané, Daniel   69 
Morente, Estrella  57 

N  
Nafornita, Valentina  141, 145 
Netrebko, Anna  41, 93 
Newby, James  79 

O  
Okulitch, Daniel  107 
Olivé, Josep Ramón 141 
Ollé, Àlex 23,24,25 141,145, 
Ordonneau, Vincent  83 
Orlinski, Jakub Józef  63 
Osborn, John 83, 87 

GLOSSARI  
D’ARTISTES

P  
Padullés, Roger 83, 127 
Palazzi, Mirko 149 
Palka, Adam 43 
Pati, Pene  63 
Pelly, Laurent  83 
Pérez, Rocío  83 
Persson, Miah 43, 47 
Petean, George  69,73 
Pintó, Mireia  117,  
Pisaroni, Luca 43 
Poluektov, Sergej  137 
Pons, Josep  17, 23, 43 ,57, 107, 

115,  165, 169 , 176, 
Prat, Francesc 55 
Pudova, Olga   83 

R  
Radicke, Camillo 39 
Radvanovsky, Sondra  77, 39 
Rosich, Marc 55 
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S  
Sagripanti, Giacomo   149, 153 
Savall, Jordi  51 
Scappucci, Speranza  69,73 
Selig, Franz-Josep  127 
Sierra, Nadine  149, 153 
Stoyanova, Krassimira  

117,121 
Sugurladze, Nino  83 

T  
Tagliavini, Roberto   83 
Tarrats, Elena  55 
Tézier, Ludovic 41 
Tretyakova, Katerina  141 

U 
Unsworth, Guy  157 

V  
van Alphen, Conrad   59 
van Oostrum, Johanni  133 
Vas, Francisco  117, 
Vatchakov, Deyan  127 
Vila Jover, Josep   141, 188 
Vila, Laura  69, 83 
Vinke, Stefan  127,131 
Vinogradov, Aleksander 83 ,87 

Vinyes-Curtis, Lídia 55 
Viotti, Marina  83 
Von der Damerau, Okka 41 

W  
Walser, Manuel  51 
Warner, Keith  117 
Winell, Jonathan 63 
Wysocka, Barbara   149 

Z  
Zahradník, Václav  137 

TEMPORADA 2020-2021 | 238



RELACIÓ DEL PERSONAL  
DEL GRAN TEATRE DEL LICEU

TEMPORADA 2020-2021 | 240 RELACIÓ DEL PERSONAL DEL GRAN TEATRE DEL LICEU | 241

PRESIDÈNCIA
Salvador Alemany

DIRECCIÓ GENERAL
Valentí Oviedo

Secretaria de direcció 
Ariadna Pedrola

Assessoria jurídica 
Elionor Villén
Anna Ferrando
Natàlia Sanz

DIRECCIÓ ARTÍSTICA  
I PRODUCCIÓ
Víctor Garcia de Gomar
Leticia Martín 

Planificació
Yolanda Blaya
Maria Subirana

Contractació i figuració
Albert Castells
Meritxell Penas
M. Carme Ventura

Producció executiva
Silvia Garcia
Joan Rimbau

Producció d’esdeveniments
Muntsa Inglada
Deborah Tarridas

Sobretítols
Glòria Nogué
Marc Renau

DIRECCIÓ MUSICAL 
Josep Pons
Antoni Pallès
Josep M. Armengol 
Núria Piquer

Arxiu musical 
Josep Carreras 
Elena Rosales

Mestres assistents musicals 
Anabel Alenda
Rodrigo de Vera 
Vanessa García
David-Huy Nguyen-Phung 
Jaume Tribó 
Véronique Werklé

Regidoria musical
Lluís Alsius 

Luca Ceruti
Micky Galindo
Sebastián Popescu

Orquestra
Kai Gleusteen 
Òscar Alabau 
Olga Aleshinski 
César Altur 
Andrea Amador
Joaquín Arrabal 
Sandra Luisa Batista 
Lluís Bellver 
Francesc Benítez 
Jordi Berbegal 
Josep M. Bernabeu 
Claire Bobij 
Kostadin Bogdanoski 
Bettina Brandkamp 
Esther Braun 
Mercè Brotons 
Pablo Cadenas
Josep Antón Casado 
Andrea Ceruti 
J. Carles Chordà 
Carles Chordà
Francesc Colomina 
Carme Comeche 
Charles Courant
Savio de la Corte 
Birgit Euler 
Juan Pedro Fuentes 
Alejandro Garrido 
Juan González Moreno 
Ródica Mónica Harda 
Piotr Jeczmyk 
Magdalena Kostrzewszka 
Émilie Langlais 
Francesc Lozano 
Jing Liu 
Kalina Macuta 
Sergii Maiboroda
Darío Mariño Varela 
Enric Martínez
Jorge Martínez Campos 
Manuel Martínez
Juanjo Mercadal 
Jordi Mestres 
Aleksandra Miletic
Albert Mora 
David Morales 
Liviu Morna 
Mihai Morna 
Emili Pascual 
Mª Dolors Paya 

Enric Pellicer 
Raúl Pérez 
Cristoforo Pestalozzi 
Ionut Podgoreanu 
Alexandre Polonski 
Sergi Puente 
Annick Puig 
Ewa Pyrek 
Joan Renart 
M.ª José Rielo 
Artur Sala 
Guillermo Salcedo 
Fulgencio Sandoval 
Cristian Sandu 
Oleg Shport 
Oksana Solovieva 
Juan M. Stacey
Barbara Stegemann 
Raul Suárez 
Renata Tanellari 
Guillaume Terrail 
Peter Thiemann 
Franck Tollini 
Yana Tsanova 
Marie Vanier 
Bernardo Verde 
Jorge Vilalta 
Matthias Weinmann 

Cor
Conxita Garcia
Alejandra M. Aguilar
Josep M. Bosch
Margarita Buendía
José L. Casanova 
Alexandra Codina 
Xavier Comorera 
Rosa Maria Cristo 
Miguel Ángel Curras 
Dimitar Darlev 
Gabriel Antonio Diap 
Mariel Fontes 
Elisabeth Gillming
Ignasi Gomar
Oihane González de Viñaspre 
Olatz Gorrotxategi 
Ramon Grau 
Lucas Groppo 
Andrés Omar Jara 
M. Carmen Jiménez 
Sung Min Kang 
José L. Casanova 
Hortènsia Larrabeiti 
Yordanka León 
Graham Lister 

Glòria López Pérez 
M. Dolors Llonch 
Raquel Lucena 
Mónica Luezas 
Elisabet Maldonado
Aina Martín 
Encarnació Martínez 
Xavier Martínez 
Ivo Mischev 
Raquel Momblant 
Daniel Muñoz 
M. Àngels Padró
Plamen G. Papazikov 
Eun Kyung Park 
Natàlia Perelló
Marta Polo 
Joan Prados 
Florenci Puig 
Joan Josep Ramos
María Genís Ricart 
Miquel Rosales 
Emili Rosés 
Maria Such
Olga Szabo 
Llorenç Valero 
Ingrid Venter 
Elisabet Vilaplana 
Helena Zaborowska 
Guisela Zannerini 

Servei educatiu i  
El Liceu Apropa
Jordina Oriols
Irene Calvís
Carles Gibert
Mercè Núñez
Josep Maria Sabench
Pilar Villanueva

DEPT. COMUNICACIÓ  
I EDICIONS
Nora Farrés

Premsa
Martín Zaragüeta 

Digital
Christian Machío 

Edicions
Sònia Cañas 

Arxiu 
Helena Escobar 

Producció d’audiovisuals 
Clara Bernardo 
Santi Gila

Disseny
Lluís Palomar

DEPT. ECONOMICOFINANCER
Ana Serrano 
Cristina Esteve 
Gemma Palet

Control econòmic 
M. Jesús Fèlix 
Gemma Rodríguez 

Comptabilitat 
Jesús Arias 
M. José García

Tresoreria i assegurances 
Jordi Cabrero 
Roser Pausas 

Compres
M. Isabel Aguilar 
Javier Amorós 
Eva Grijalba 
Anna Zurdo 

DEPT. DE MÀRQUETING I 
COMERCIAL
Mireia Martínez
Pol Avinyó
Montse Cardona 
Jesús García
Teresa Lleal
Gemma Pujol 
Judith Ruiz

Abonaments i localitats
M. Carme Aguilar 
Diana Díaz
Ana Font
Josefa Padrós 
Sònia Puig-Gros 
Marta Ribas 
Gemma Sánchez 

DEPT. DE PATROCINI,  
MECENATGE I ESDEVENIMENTS
Helena Roca 

Mecenatge
Sandra Modrego 
Sandra Oliva 
Mireia Ventura 

Esdeveniments 
Isabel Ramón 
Marcos Romero 
Paulina Soucheiron 

DEPT. DE RECURSOS HUMANS 
I SERVEIS GENERALS
Jordi Tarragó 

Administració de personal
Jordi Aymar 
Mercè Siles 

Formació i seguretat i salut 
laboral 
Rosa Barreda 

Recepció 
Cristina Ferraz 

Servei mèdic 
Mireia Gay 

Seguretat 
Ferran Torres 

Informàtica 
Pilar Foixench 
Raúl López 
Xavier Massotti 
Albert Sust 

Instal·lacions i manteniment 
Susana Expósito 
Domingo García 
Isaac Martín 

DEPT. DE RELACIONS  
INSTITUCIONALS

Relacions Públiques 
Estefania Sort
Yolanda Bonilla
Laura Prat 

Sala
Marian Casals
Xavier Pérez 

DEPT. TÈCNIC 
Xavier Sagrera 

Oficina tècnica 
Marc Comas 
Guillermo Fabra 
Natàlia Paradela 
Eduard Torrents 

Coordinació escènica
Maria de Frutos 
Miguel Ángel Garcia 
Txema Orriols 

Administració de personal
Judith Villalmanzo
Cristina Viñas 

Logística i transport
José Jorge González 
Blai Munuera 
Lluís Suárez 

Maquinària 
Albert Anguera 
Ricard Anguera 
Joan A. Antich 
Natàlia Barot 
Albert Brignardelli 
Raúl Cabello 
Ricard Delgado 
Yolanda Escoda 
Sebastià Escutia 
Emili Fontanals
Angel Hidalgo
Ramon Llinàs 
Eduard López
Francesc X. López 
Begoña Marcos 
Aduino J. Martínez 
Manuel Martínez 
Roger Martínez 
Eduard Melich
Bautista V. Molina 
Albert Peña 
Esteban Quífer 
Carlos Rojo 
Salvador Pozo 
Esther Sanclemente 
Andrés Sánchez 
Jordi Segarra 
Francesc X. López

Luminotècnia 
Susana Abella 
Ferran Capella
Oriol Franquesa 
Sergi Escoda 
Jordi Gallues 
J. Pere Gil 
Anna Junquera 
Antonio Larios 
Joaquim Macià 
Francesc Macip 
Antoni Magriña 
Vicente Miguel 
Enric Miquel 
Alfonso Ochoa 
Carles A. Pascua
Robert Pinies
José C. Pita 
Ferran Pratdesaba 
Josué Sampere 

Tècnica d'audiovisuals 
Jordi Amate 
Antoni Arrufat 
Amadeo Pabó 
Carles Rabassa 
Josep Sala 
Antoni Ujeda
Àngel Vílchez 

Atrezzo 
Stefano Armani 
José Luis Encinas 
Miguel Guillén 
Fernando Jiménez 
Antoni Lebrón 
Ana Pérez 
Lluís Rabassa 
Jaume Roig 
Josep Roses 
Mariano Sánchez 
Vicente Santos 

Regidoria 
Llorenç Ametller 
Immaculada Faura 
Xesca Llabrés 
Jordi Soler 

Sastreria 
Rui Alves 
Alejandro Curcó 
Rafael Espada 
David Farré 
Cristina Fortuny 
Victòria Gallego 
Carme González 
Jamaine Kässler 
Esther Linuesa
Jaime Martínez 
Dolors Rodríguez 
Glòria Royo 
Javier Sanz 
Montserrat Vergara
Ana Sabina Vergara 
Alba Viader
Patrícia Viguer 
Eva Vílchez

Caracterització 
Susana Ben Hassan 
Monica Núñez 
Liliana Pereña 
Miriam Pintado 
Núria Valero



Metro 
Línia 3 (Liceu)

Horari: de dilluns a dijous, 
diumenges i festius fins a  
les 24.00 h. Divendres fins  
a les 2.00 h 
Dissabtes servei continuat

Autobusos
Línies V13 i 59

Atenció especial 
al telèfon
902 787 397

PÀRQUING
– Plaça de Catalunya
– La Rambla, 88-94 
(Rambla de Sant Josep)
– La Rambla (davant de la  
plaça J. Xirau)
– Av. Catedral
– C. Hospital

Bicing
Estacions: 
– 55 i 57· La Rambla
– 379 · Pl. Sant Miquel
– 415 · La Rambla del Raval, 13

ACCESSOS

GRAN TEATRE DEL LICEU
La Rambla, 51-59
08002 Barcelona
Telèfon: 93 485 99 00
info@liceubarcelona.cat
liceubarcelona.cat

TAQUILLES
Telèfon: 902 787 397
info@liceubarcelona.cat

FOYER
Sant Pau, 7
08002 Barcelona

TEATRE-AUDITORI DE SANT CUGAT
Plaça de Victòria dels Àngels, 1
08172 Sant Cugat del Vallès

El Gran Teatre del Liceu ha obtingut les certificacions: 
EMAS (Ecomanagement and Audit Scheme)I 
ISO 14001 (Sistema de gestió ambiental)
ISO 50001 (Sistema de gestió energètica) 
Distintiu de garantia de qualitat ambiental

Edició: Departament de Comunicació i Edicions del Liceu

Disseny i maquetació: Huygens Editorial

Continguts: Víctor Garcia de Gomar (Director artístic del Gran Teatre del Liceu), Josep Pons 
(Director musical del Gran Teatre del Liceu). Extractes dels articles del Llibre de Temporada 
2020-2021 d’Amics del Liceu: articles de Livio Aragona, Fabian Bade, Sylvie Boussou, John 
Cranko, Guy Damman, Boris Eifman, Hervé Lacombe, Blanca Li, Dominic McHugh, Inna 
Naroditskaya, Roger Parker, Ditlev Rindom, Ralf-Olivier Schwarz, Alexandra Wilson, Friederike 
Wissmann i Laurel E. Zeiss.

Correcció i traducció: textosBCN, Francesc X. Navarro, Incyta Multilanguage

Il·lustracions: Jesús Aguado, 198; Jesús Cisneros, 201, Ximena Maier, 188-189, 191, 193, 195, 
197, 205, 206, 207; Patossa, 203

Fotografia de portada: Chiharu Shiota, 2016. Detail Rain of Memories. Szentendre Museum 
Hungary. Photo Deim Balázs

Lettering portada: Pol Montserrat
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Brescia e Amisano © Teatro alla Scala, 121; Paul Buciuta, 145; Anatoly Budnik, 60; Jiyang 
Chen, 64, 145; Reka Choy, 47; Dragos Cojocaru, 145; Michael Cooper, 76; Igor Cortadellas, 
114; Stephen Cummiskey (ROH), 108, 109, 110; Merri Cyr, 153; DECCA, 153; Ch. Delory, 
35; Clemence Demesme, 96; Chloé Desnoyers, 131; Maria Dias, 173; Martin Divíšek, 
136; Bernardo Doral by Elle, 56; Dörte Ebermann, 168; Andrew Eccles, 38 Daniel Escalé, 
24; Matilde Fasso, 81; Chris Gloag, 121; Julian Hargreaves, 38, 92; Kristin Hoebermann, 
131; Hohenberg, Gregor, 52; W. Hösl, 150; M. Ivanova, 27; Mathias Johansson, 31; Yasuko 
Kageyama, 142, 143; Souheil Michael Khoury, 60; Lina Khezzar, 94, 96; Sunhi Mang, 80; Claire 
McAdams, 111; Claudia Medina, 131; Jean-Baptiste Millot, 87, 111; My fair lady. Theatre 
Royal Drury Lane, 30 de abril de 1958 (MAE-Institut del Teatre), 156; Mahala Nuuk, 34, 81; 
Oscar Ortega, 96; Toni Peñarroya, 50; Florina Petean, 73; Laurent Phillipe, 100, 102; Polina 
Plotnikova, 87; Alex Rademakers, 171; Pol Rebaqué, 54; Todd Rosenberg, 73; Stela Salinas, 
142, 143; Gisela Schenker, 131, 134; Carlos A. Schwartz, 33, 80; Chiharu Shiota, 8-9, 26, 36-37, 
48-49, 66-67, 74-75, 78-79, 88-89, 98-99, 112-113, 122-123, 132-133, 146-147, 154-155, 160-161, 
164, 174-175, 179 i 200-201/222 (Chiharu Shiota Skin, 2012. Detail. Thread on canvas. © 
VEGAP, Madrid, 2020 and the artist); Chris Singer, 42;  Dmitry Sobolev, 58; Bernardo Strozzi 
(1640), 130; Nina Subin, 80; Joan Tomás, 121; Ramon Vilalta, 181; Julia Wesely 223
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