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Gràcies per
fer-ho possible.

Gràcies a tots per fer del Liceu un teatre únic al
món, perquè la seva singularitat prové, des dels
seus inicis, de les persones, les que el van veure
néixer i també les que l’han reconstruït, després
del primer incendi el 1861 i del més recent el
1994, que tots recordem amb frustració. Avui
podem dir que hem fet història. Tots nosaltres
ja formem part d’un tram de més de 170 anys
en què vam veure com s’enfonsava un símbol
i el vam reconstruir, entre tots, perquè no vam
voler renunciar a un emblema que és nostre, que
ens identifica i que ens fa millors. Resiliència i
compromís d’una societat que es va bolcar a curar
una ferida de la ciutat i de la nostra cultura; per
això, com a president d’aquesta gran institució, us
en dono les gràcies, perquè ho hem aconseguit.
Hem pogut cosir una ferida oberta i ho celebrem
amb una temporada que commemora 20 anys
d’un nou naixement per al Liceu. La temporada 2019/20 serà un moment perquè totes les
persones, administracions, mecenes, treballadors,
etc. tornin a reunir-se davant del Liceu i mirin el
que han aconseguit amb ambició i generositat.
En aquest marc immillorable, durant aquest 2019
restaurarem i il·luminarem la façana històrica del
Teatre, que s’ha mantingut intacta des de l’inici,
perquè el futur de la nostra institució també passa
per una bona conservació i adaptació als nous
temps. Un sanejament que permetrà al Liceu
tenir més presència a la Rambla amb un enllumenat LED integral.
Encetem, doncs, una nova etapa on les persones
són les protagonistes i on l’equip esdevé una part
primordial. Els últims quatre anys hem construït
uns fonaments que, a partir d’aquesta efemèride,
han de servir per edificar el Teatre que volem ser.
Un equip cohesionat i il·lusionat ha permès crear
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una temporada immillorable que commemora
els 20 anys de la seva reinauguració. Una proposta
de transició on es podran veure títols innovadors
com la nova producció de Turandot de Franc Aleu,
amb la tecnologia i les grans veus com a protagonistes, combinada amb les propostes més tradicionals i històriques del Teatre, com l’emblemàtica
Aida de Mestres Cabanes, que es va estrenar per
primera vegada el 1945. Produccions històriques
encara vigents, amb nous cantants, noves lectures,
més difusió per al nou públic, una altra època
per mostrar la tradició de l’òpera amb un mateix
objectiu: emoció i música.
Cal celebrar cada dia la cultura. Cal celebrar la
força de l’òpera. Des del Liceu treballem perquè
aquesta celebració sigui possible amb eines com
ara l’exempció fiscal atorgada pel Ministeri de
Cultura, en considerar el 20è aniversari un Esdeveniment d'Excepcional Interès Públic per al període
2016-2020. Gràcies a aquesta commemoració, les
empreses que hi col·laboren poden gaudir d’un
caràcter fiscal especial aportant valor a les seves
accions d’imatge i comunicació.
Caminar al costat del Liceu significa associar-se
a la història, a la cultura, a la música, a l’aprenentatge... i tot això és el que volem aportar a la
nostra societat. Benvinguts els que voleu seguir
apostant per la cultura i per l’art total de l’òpera,
al Liceu sempre hi trobareu les portes obertes per
gaudir-lo, compartir-lo i estimar-lo.

Salvador Alemany
President de la Fundació del Gran Teatre del Liceu
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1999-2019. Viure el present,
mirar el futur i recordar el passat

A

questa temporada 2019/20, memorable
per al Gran Teatre del Liceu i per a la
música a Barcelona, s’inaugurarà amb
una nova producció de Turandot de
Puccini en homenatge a la Turandot del 28 de febrer de 1994 que mai es va poder estrenar a causa
del fatídic incendi. Núria Espert va mostrar la seva
proposta d’aquesta mateixa òpera a la inauguració
d’un nou Teatre el 1999, un ressorgiment de les
cendres que va enlluernar tot el país. Després de
20 anys, el 7 d’octubre de 2019 serem testimonis
d’una nova Turandot sota la mirada high tech de
Franc Aleu i la direcció musical de Josep Pons.
La reconstrucció del Teatre va durar prop de sis
anys, i d’aquí en va emergir un de nou que viu en
el present, mira el futur i recorda el passat, com
aquesta temporada que ara presentem. No podem
estar més orgullosos de comptar amb quatre noves
produccions al Teatre per a aquest 2019/20, algunes
de les quals són estrenes mundials com Lohengrin
de Katharina Wagner, besneta del compositor, que
veurà la llum per primer cop al Liceu, igual que Il
barbiere di Siviglia de Rossini, amb la direcció d’escena de Josef Ernst Köpplinger, o la mateixa Turandot d’Aleu. Doña Francisquita de Vives també és
una nova proposta, sota la mirada de Lluís Pasqual
i coproduïda amb la Zarzuela, que després d’estrenar-se a Madrid es podrà veure al Teatre.
D’aquesta nova temporada m’agradaria destacar
també la presència de grans veus, com ara les
d’Anna Netrebko i Yusif Eyvazov, Juan Diego
Flórez, Iréne Theorin, Gregory Kunde, Joyce
DiDonato, Ermonela Jaho, Evelyn Herlitzius, Jorge
de León, Roberto Alagna, Varduhi Abrahamyan
o Clémentine Margaine, entre moltes altres. És
un plaer i una ocasió única per sentir la força de
l’òpera, la força del Liceu, entre nosaltres, que
culminarà en una gala que aplegarà encara més
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grans noms de la lírica internacional per retre
homenatge al tercer Liceu, aquesta gran institució
i símbol mundial. I al llarg d’aquests mesos no
només ens acompanyaran veus, sinó també
directors escènics i musicals de renom per celebrar
aquesta efemèride. En l’àmbit escènic comptem
amb David McVicar, Katharina Wagner, Calixto
Bieito, Franc Aleu i Lluís Pasqual, i en l’àmbit
musical, amb Josep Pons, Manuel López-Gómez,
Gustavo Gimeno o Henrik Nánási, entre d’altres.
A la temporada hi tenen cabuda altres grans títols
representatius del Liceu, com ara la històrica
Aida de Verdi amb els espectaculars telons de
Mestres Cabanes, Carmen amb la proposta de
Bieito, Cavalleria rusticana i Pagliacci de Mascagni
i Leoncavallo en una magnífica producció de la
Royal Opera House, i la noble Clemenza di Tito
de Mozart amb grans intèrprets mozartians. Jordi
Savall torna per dirigir una òpera escenificada,
Alcione de Marais, estrena absoluta a Espanya amb
una posada en escena poètica i amb la presència
de les arts circenses.
Les Grans Ballets Canadiens, amb la Setena simfonia de Beethoven i Stabat Mater, obren la temporada de dansa que segueix amb l’English National
Ballet i el seu Giselle d’Akram Khan. I una nova
producció de la bailaora i coreògrafa María Pagés,
que estrenarà De Scheherazade a Yo, Carmen.
Després de 20 anys de la reobertura d’aquest Gran
Teatre, la temporada acull títols i propostes en
els quals tothom pot veure satisfeta la curiositat,
l’entusiasme o l’aprenentatge. Així doncs, us
esperem per gaudir d’aquest viatge en una gran casa
de l’òpera com és el nostre Gran Teatre del Liceu.

Christina Scheppelmann
Directora artística del Gran Teatre del Liceu
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Orgull de Teatre!

A

les portes de la temporada que commemora el 20è aniversari de la reobertura del Liceu, em ve una paraula
que definiria el meu sentiment actual,
“orgull”. Orgull de pertànyer a un Teatre que se
sent fidel als principis fundacionals de l’excel·lència i de la voluntat de ser. Barcelona i el país volien
un Teatre de primer nivell i el van tenir.
Aquesta temporada vinent celebrem els vint anys
de la reobertura del Liceu després d’un incendi
dramàtic del qual va ressorgir. Aquest reviure,
aquest voler ser, s’exemplificarà la temporada
vinent amb la Segona simfonia de Gustav Mahler,
coneguda com “Resurrecció”, una gran obra plena
de simbolisme que encaixa plenament amb el
tarannà del Liceu i que interpretarem l’Orquestra i
el Cor del Teatre.
Orgull per la institució però també orgull per
l’equip amb el qual tinc la sort de treballar. Una
família il·lusionada i compromesa que s’estima
el Liceu i que fa possible que pugui continuar
sent. Els moments passats han estat difícils, però
ara es traspua en tothom un entusiasme renovat
que ens fa somiar amb un Liceu gran que mira
cap al futur.
Pel que fa al projecte musical del Teatre, vull
dir-vos que anem pel bon camí. Treballem amb
fermesa per assolir la qualitat que es mereix el
Liceu. Ja en comencem a albirar els resultats, però
és un treball lent, i si som exigents, és un treball
que no acaba mai. L’esperit de millora ha d’estar
en el nostre ADN.
En aquesta línia iniciarem un camí ferm de
millora del Cor, tal com ja fa un temps vam
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endegar amb l’Orquestra. Podem dir que les
noves incorporacions estan contribuint molt en
aquest procés col·lectiu de renovació i de revitalització que estem duent a terme. També ens hi
ajuda, i molt, la música de cambra, que incideix
directament en la qualitat de l’Orquestra. I la
projecció exterior, tant a l’estranger com amb la
participació en cicles i festivals de prestigi, així
com els concerts a la ciutat i al país. El Liceu és
de tots i realment l’hem de fer partícip a tothom
amb l’activitat que fem al Teatre, amb els concerts
programats arreu i també amb uns projectes que
són clau en el nostre present i futur: el projecte
social i el projecte pedagògic. Hem de ser referent
de qualitat, però en el nostre Teatre tothom hi ha
de tenir el seu lloc.
S’ha fet molt però ens queda molt per fer; en
paraules del president Alemany, hem fet un pas
crucial, hem passat del “salvem el Liceu” al “gaudim del Liceu”. Ho comparteixo i en això estem
esmerçant tots els nostres esforços. Els reptes són
possibles si s’assumeixen amb il·lusió, mitjans, treball col·lectiu i orgull de pertànyer a una institució
com el Liceu.
Bona temporada i per molts anys!

Josep Pons
Director musical del Gran Teatre del Liceu
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Giselle d’Akram Khan (English National Ballet).
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De la tenebra a la llum,
de Pergolesi a Beethoven,
en un suggeridor programa doble
de dansa i ballet contemporani.

E

ls coreògrafs Edward Clug i el traspassat Uwe
Scholz ens proposen un programa doble suggeridor que viatja de la tenebra a la llum: del lament
de Pergolesi a través del desolat Stabat Mater
a la Setena simfonia de Beethoven, definida per Wagner
com “apoteosi de la dansa”.

SETEMBRE

14
2019

20 H
ESTRENA
DANSA

El romanès Clug llegeix la peça de Pergolesi a partir
de la contraposició del femení i el masculí amb colors
enfrontats per remarcar la dualitat eros-thanatos,
mentre que Scholz ofereix una visualització de la
simfonia beethoveniana sobre una coreografia d’arrels
eminentment clàssiques.
Una celebració festiva dels cossos dels ballarins i les
ballarines en un dels espectacles que més bé defineixen
la companyia nord-americana.

Stabat Mater
COREOGRAFIA: Edward Clug
MÚSICA: Giovanni Battista Pergolesi, Stabat Mater
ESCENOGRAFIA I VESTUARI: Jordi Roig
IL·LUMINACIÓ: Marc Parent
SOLISTES: Maude Brunet i Kimi Mac Larren

7A Simfonia
COREOGRAFIA: Uwe Scholz
MÚSICA: Ludwig van Beethoven, Simfonia número 7

en La major, op. 92
ESCENOGRAFIA I VESTUARI: Uwe Scholz
IL·LUMINACIÓ: Marc Parent

Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu
DIRECCIÓ MUSICAL: Dina Gilbert

Setembre 2019
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De 10 € a 180 €
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17 h

T

De 10 € a 180 €
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20 h
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De 10 € a 180 €
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20 h
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De 10 € a 180 €

DIJOUS 19

20 h

D

De 10 € a 180 €

Durada aproximada: 1 hora 40 minuts
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STABAT MATER
DE PERGOLESI
I LA SETENA
SIMFONIA DE
BEETHOVEN
Ivan
Cavallari
Director artístic

La primera obra que el nou director artístic d’una companyia presenta al públic és, al meu parer, crucial. Traça
el perfil del trajecte que vol oferir als seus ballarins i en
determina la personalitat.
Quan vaig agafar les regnes de Les Grands Ballets Canadiens de Montréal per a la temporada 2017-2018 era
conscient del potencial tècnic i interpretatiu dels seus
ballarins. El repte que suposava el programa doble de Stabat Mater i la Setena simfonia de Beethoven era, tot i així,
molt gran. La combinació de les dues obres mestres és
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exigent per tot el ventall que ofereix, i requereix dels
intèrprets tanta delicadesa com força. La tardor del
2017, a la Place des Arts de Mont-real, el programa
va ser presentat amb èxit davant del públic, el qual
ens va premiar cada nit amb una ovació espontània
i efusiva. Les crítiques van ser excel·lents. Així doncs,
amb molt d’orgull Les Grands Ballets Canadiens
presenten avui aquest programa al Liceu. Espero
que aquestes obres, impregnades d’una gran espiritualitat i divinitat, els arribin al cor i formin part de
la seva memòria de la mateixa manera que em va
passar a mi i a moltes altres persones.

La combinació de les dues obres
mestres és exigent per tot el ventall
que ofereix, i requereix dels intèrprets
tanta delicadesa com força.
En primer lloc, tenim l’Stabat Mater de Giovanni
Battista Pergolesi (1710-1736), narrat pel romanès Edward Clug, actualment solista del Ballet de
Maribor, a Eslovènia. Aquesta peça, de gran poesia i
d’una musicalitat sorprenent, és la més característica del repertori de Pergolesi. Es tracta d’una veritable
obra mestra barroca, una peça sacra composta per
a dues veus el 1736 en un monestir de Nàpols unes
setmanes abans de la mort de l’autor, traspassat
aviat de tuberculosi. Inspirada en un poema religiós
homònim del monjo franciscà Jacopone da Todi,
la peça musical comença amb les paraules “Stabat
Mater Dolorosa”, és a dir, “La Mare restava dreta,
dolorosa”. Aquesta condueix directament a la imatge
de Jesucrist crucificat i a l’aflicció de la Verge Maria
per la pèrdua del seu fill. Efectivament, representa el
patiment d’una mare que acaba de veure morir el
seu fill, però remet sobretot a un dolor universal, el
de la pèrdua d’un ésser estimat, d’un fill, en aquest
cas. Un patiment que es posa en escena amb la finalitat de fer-nos vibrar i d’emocionar-nos; una peça
que, malgrat tot, no deixa de ser portadora de vida i
d’esperança. Edward Clug, coreògraf contemporani
amb un futur prometedor, col·labora amb altres
companyies de renom com ara el Ballet de Stuttgart,
el Ballet de Zuric i el Nederlands Dans Theater. En
aquesta ocasió va aconseguir concebre sense cap
dificultat una coreografia decididament moderna i
expressiva al voltant de la música clàssica barroca de
Pergolesi; una unió inusitada i commovedora.

aquesta peça monumental concebuda ambiciosament per a una gran orquestra. El 8 de desembre
del 1813, la introdueix per primera vegada a Viena
amb una altra de les seves composicions, La victòria
de Wellington, en honor als soldats austríacs i bàvars
ferits en combat contra l’exèrcit napoleònic. En el
context bèl·lic de l’època, la composició captiva el
públic gràcies a la seva energia i vivacitat. És un veritable triomf que se seguirà veient moltes vegades
al llarg de la història. Uwe Scholz, que prenia obres
simfòniques importants com a punt de partida
per a les seves creacions, transforma la peça en un
ballet sur pointes, finalment concebut i molt fidel
a la partitura. Una obra mestra de gran elegància,
“l’apoteosi de la dansa”, segons Richard Wagner. El
que més m’agrada d’aquesta coreografia és la seva
puresa cristal·lina. La tècnica corporal que requereix
dels intèrprets és impressionant. Sens dubte, ret
homenatge a la riquesa, l’experiència i la polivalència dels ballarins de Les Grands Ballets. Al meu
entendre, Uwe Scholz és el George Balanchine del
nostre temps, amb una sensibilitat que recorda la de
John Cranko. Durant tota la seva carrera, Scholz serà,
de fet, un fervent admirador de l’obra de Cranko, el
qual havia reconegut el seu talent en introduir-lo
a l’escola del Ballet de Stuttgart un mes abans de
morir. Scholz és un nen prodigi. Ja era coreògraf als
vint-i-dos anys i director artístic del Ballet de Zuric
als vint-i-sis, i arriba a ser el director artístic més jove
d’una companyia de ballet a Europa. Malauradament, la pressió del càrrec li costa la salut. Mor als
quaranta-sis anys deixant enrere un llegat sorprenent format per un centenar d’obres.
Els animo, doncs, a deixar-se endur per aquestes
dues obres magistrals, que conviden a fer un viatge
interior i es bressolen entre la modernitat i el
classicisme, entre la contemplació i la pura felicitat.
La concepció dels decorats i del vestuari, intencionadament refinada i minimalista, cedeix tot
l’espai a la dansa. Un diàleg captivador, amb veus i
orquestra en directe, un complement màgic per a
una gran vetllada.

I la Setena simfonia de Beethoven, creada per
l’alemany Uwe Scholz (1958-2004), es distingeix per
la seva unicitat i atemporalitat. Beethoven compon
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TURA ND OT
Giacomo
Puccini
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DRAMMA LIRICO EN TRES ACTES I CINC QUADRES
Llibret de G. Adami i R. Simoni completat per F. Alfano
Estrena absoluta: 25/04/1926, al Teatro alla Scala de Milà
Estrena a Barcelona: 30/12/1928, al Gran Teatre del Liceu
Darrera representació al Liceu: 31/07/2009
Total de representacions al Liceu: 71
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res enigmes desvetllats per un
príncep sense nom: l’esperança,
la sang i Turandot. Tres personatges clau per entendre el
sentit del melodrama en clau pucciniana:
Calaf, Liù i Turandot.
Exactament vint anys després de la
reinauguració del Liceu amb Turandot
(7 d’octubre del 1999), la “princesa de
gel” torna al teatre de la Rambla sota la
pell de la gran Iréne Theorin en el primer
repartiment i de Lise Lindstrom (debutant
al Liceu) en el segon. Al seu costat, Jorge
de León, Gregory Kunde, Ermonela Jaho i
Anita Hartig en dos repartiments de luxe.
L’última i pòstuma òpera de Puccini
—acabada per Franco Alfano—, estrenada al Teatro alla Scala de Milà el 1926, és
també el títol amb el qual debuta com a
director d’escena el videoartista Franc Aleu.
Un espectacle visualment fascinant en
la seva concepció escenogràfica i amb
un vestuari espectacular, en què la llum
juga un paper fonamental al servei d’una
òpera tardoverista i innovadora en molts
aspectes.

Octubre 2019

Torn

Preus

-

15 €

Nova producció del
vídeocreador Franc
Aleu, col·laborador
habitual de la Fura
dels Baus.
Fitxa artística
DIRECCIÓ MUSICAL: Josep Pons
DIRECCIÓ D’ESCENA I VIDEOCREACIÓ: Franc Aleu
CODIRECCIÓ D’ESCENA: Susana Gómez
ESCENOGRAFIA: Carles Berga
VESTUARI: Chu Uroz
COORDINACIÓ TECNICOTECNOLÒGICA:

Jose Vaaliña
IL·LUMINACIÓ: Marco Filibeck
PRODUCCIÓ: Gran Teatre del Liceu

Intèrprets
LA PRINCESA TURANDOT: Iréne Theorin 7,

10, 13, 15, 18, 20 i 24/10 / Lise Lindstrom 8,
11, 14, 16, 19, 22 i 25/10
L’EMPERADOR ALTOUM: Chris Merritt
TIMUR: Alexander Vinogradov 7, 10, 13, 15,

18, 20 i 24/10 / Ante Jerkunica 8, 11, 14, 16,
19, 22 i 25/10

DISSABTE 5*

20 h

DILLUNS 7

20 h

-

De 15 € a 295 €

DIMARTS 8

20 h

PA

De 15 € a 290 €

DIJOUS 10

20 h

B

De 15 € a 290 €

DIVENDRES 11

20 h

PB

De 15 € a 290 €

DIUMENGE 13

17 h

T

De 15 € a 290 €

DILLUNS 14

20 h

PC

De 15 € a 290 €

DIMARTS 15

20 h

A

De 15 € a 290 €

PING: Toni Marsol

DIMECRES 16

20 h

G

De 15 € a 290 €

PANG: Francisco Vas

DIVENDRES 18

20 h

D

De 15 € a 290 €

PONG: Mikeldi Atxalandabaso

DISSABTE 19

20 h

PD

De 15 € a 290 €

DIUMENGE 20

18 h

F

De 15 € a 290 €

MANDARÍ: Michael Borth

DIMARTS 22

20 h

E

De 15 € a 290 €

DIJOUS 24**

20 h

H

De 15 € a 290 €

DIVENDRES 25

20 h

C

De 15 € a 290 €

* Liceu Under 35
** Funció amb audiodescripció
Durada aproximada: 3 hores

EL PRÍNCEP DESCONEGUT, CALAF: Jorge de

León 7, 10, 13, 15, 18, 20 i 24/10 / Gregory
Kunde 8, 11, 14, 16, 19, 22 i 25/10
LIÙ: Ermonela Jaho 7, 10, 13, 15, 18, 20 i 24/10

/ Anita Hartig 8, 11, 14, 16, 19, 22 i 25/10

Orquestra Simfònica i Cor del Gran
Teatre del Liceu
DIRECCIÓ DEL COR: Conxita Garcia

Cor Vivaldi
DIRECCIÓ DEL COR INFANTIL: Òscar Boada
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7

2019
20 H
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ÒPERA

Imatges generades per ordinador
per al projecte de Turandot dirigit
per Franc Aleu.
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simbòlica, una princesa d’un orgull il·limitat que ofega a dintre seu qualsevol sentiment humà. Aquestes
eleccions són divergents pel que fa a la tradició italiana que, d’una banda, sempre ha sigut refractària a
tots els esdeveniments en què intervenen elements
màgics, sobrenaturals o simplement inversemblants
i, de l’altra, privilegia el realisme psicològic, requisit
indispensable per al mecanisme d’autoidentificació
en què es basen els costums operístics.
Malgrat la ruptura amb la tradició, l’argument de
Turandot presentava un gran atractiu per la seva
ambientació exòtica. L’orientalisme musical europeu
havia arribat al punt més alt a finals del segle XIX i a
principis del XX, però als anys vint la moda encara estava molt estesa a Europa. Puccini ja havia fet servir
un tema d’aquesta naturalesa, dirigint el seu exotisme cap a un final dramàtic, a Madama Butterfly.

El compositor transforma les figures
principals del conte en persones de carn
i sang, i presta atenció a l’ambientació
i als personatges secundaris.

UN PUCCINI
COMPROMÈS
AMB LA
MODERNITAT
Claudio
Toscani
Professor d’Història de l’Òpera
i Anàlisi Musical a la Università
Statale di Milano

Des dels inicis de la seva carrera operística, Puccini
es va centrar sempre en temes realistes i sentimentals, en les accions, els ambients i els caràcters
d’una psicologia ben definida, típics de la tradició
melodramàtica italiana. Amb Turandot, però, ambientada en una Xina fantàstica “en temps llegendari”,
Puccini recorre un camí molt diferent. En primer
lloc, tria un tema de conte; en segon lloc, defineix
una protagonista molt poc tradicional, una figura

Per a Puccini, el motiu d’atracció més important és
la possibilitat d’explotar els grans efectes espectaculars, la gestualitat cerimonial i estàtica, el gust
pel tableau i la forma estilística que es remunta
a la grand opéra. És sobretot en el primer acte de
Turandot quan les masses, desplegades amb efectes
imponents, assumeixen un rol important. Per al
compositor es tractava d’un llenguatge inèdit i d’uns
problemes sense precedents que es resolen amb
una tècnica hàbil i refinada, tractant de manera
diversificada les masses, que alternen sonoritats
imponents amb sofisticades funcions concertants.
Puccini comença a treballar el març de 1920, i immediatament agafa bon ritme: la novetat del tema i
el repte que planteja al dramaturg estimulen la seva
fantasia. No obstant això, el projecte crea aviat una
sèrie de dificultats, de manera que Puccini perllonga
la gestació de Turandot, tot travessant fases alternades d’entusiasme i de desànim, durant un període
molt més llarg que en cap altra òpera seva.
El compositor transforma les figures principals del
conte en persones de carn i sang, i no presta menys
atenció a l’ambientació i a la constel·lació dels
personatges secundaris. Recorre per això a contraposicions típiques en els actes i en les escenes; la
pluralitat estilística caracteritza així el llenguatge
musical de Turandot. Puccini utilitza, per exemple,
T URAND OT / 27

el típic arsenal de l’exotisme genèric occidental, aclimatat
des de fa temps a l’òpera europea; però utilitza també un
idioma més específicament “xinès”.
En una altra part de l’obra, Puccini fa un ús intensiu de la
percussió: l’orquestra, a més dels instruments tradicionals, compta amb xilòfon, gong, glockenspiel, celesta i
campanes tubulars. Un rol tímbric pronunciat de la percussió caracteritza l’entrada de la multitud al segon acte
i la marxa següent, amb la qual fa la seva entrada l’emperador; però en altres parts Puccini recorre als mitjans
típics de l’exotisme occidental per crear obstinats ritmes
o escenes amb una immobilitat harmònica característica.
La pluralitat lingüística de Turandot es manifesta també
en l’ús de tècniques més avançades desenvolupades per
al llenguatge musical europeu de l’època, que Puccini
coneix bé. Les afinitats de molts passatges de la partitura amb la música de Debussy, Ravel i Bartók són
incontestables. En tot cas, Puccini sempre utilitza aquests
efectes amb una raó teatral determinada, per exemple,
les dissonàncies nítides, l’aspror tímbrica i harmònica,
traeixen qualsevol intent de paròdia o representen simbòlicament la crueltat de Turandot i de la seva norma. Però
la partitura està plena d’anotacions inspirades per l’estil
puccinià més habitual, pel seu llenguatge sentimental i
envoltant. Tampoc falten alguns dels moments i algunes
de les formes més tradicionals del melodrama italià, com
ara l’impuls líric de la pregària de Liù («Signore, ascolta»)
al primer acte, o l’ària de tenor de Calaf («Nessun dorma»)
del tercer acte.
Queda sense resoldre el principal problema plantejat per
la història dramàtica, la dificultat en què Puccini es va
encallar, sense poder arribar a resoldre-la a l’acte que no
va poder completar. La idea central del drama era la de
l’amor amb poder catàrtic que provoca el canvi de Turandot. Les últimes escenes haurien estat, doncs, l’element
clau de tot el drama.
La composició, però, es va quedar encallada just a l’últim
duo, l’episodi crucial en què la princesa és vençuda i
transformada per l’amor. Puccini havia completat la
partitura fins al seguici fúnebre que acompanya el cos
sense vida de Liù, al tercer acte. D’aquí en endavant
només tenia anotacions per a la realització del darrer episodi, apunts i idees fragmentàries. L’octubre del 1924, ja
greument malalt, va mostrar a Arturo Toscanini allò que
havia compost de les pàgines finals. El 29 de novembre, a
Brussel·les, la mort el va colpir sense concedir-li el temps
d’acabar l’òpera.
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«In questa reggia» (Turandot,
acte II)
La poderosa princesa narra la llegenda de la seva
avantpassada, Lo-u-Ling, violada i assassinada per
un príncep estranger.

«Nessun dorma» (Calaf, acte III)
Calaf demana que ningú dormi la nit en què
Turandot ordena que es reveli el nom del príncep
desconegut.

«Tu che di gel sei cinta» (Liù,
acte III)
Abans de clavar-se un punyal al ventre, la pobra
Liù, enamorada de Calaf, demostra fins on pot
arribar l’amor veritable. Aquesta va ser la darrera
pàgina que Puccini va escriure per a l’òpera.

El juliol de 1925, Casa Ricordi va encarregar a Franco
Alfano la tasca de completar la partitura. Alfano no
va atorgar una atenció especial als apunts deixats per
Puccini per al final de l’òpera, ni va poder consultar la
partitura autògrafa de Turandot fins que no va tenir el
seu treball gairebé acabat. Resultava inevitable, doncs,
que es determinés una fractura estilística entre la
música de Puccini i la que va afegir Alfano. Aquesta
última mostra un colorisme orquestral brillant i turgent,
que harmonitza poc amb la resta de la partitura i crea
problemes d’equilibri amb les veus. A més, empeny els
cantants cap a una textura molt aguda que requereix als
intèrprets un esforç considerable. El seu final deixa, sens
dubte, una sensació d’insatisfacció.
Extracte de l’article de Claudio Toscani a la publicació
Temporada d’òpera 2019-2020 d'Amics del Liceu

Soprano

CALAF

És una veu habitual als principals teatres d’òpera del món
en ciutats com Londres, Milà,
Nova York o Munic. La seva
relació amb el Gran Teatre del
Liceu va començar la temporada 2012/13 coincidint amb la
visita dels cossos estables del
prestigiós Festival Wagner de
Bayreuth, tot protagonitzant
Tristan und Isolde. Des d’aleshores ha interpretat diverses
heroïnes a Barcelona, entre les
quals destaca Brünnhilde de
Götterdämmerung (2015/16),
que li va valdre el premi a la
millor cantant femenina en
els guardons de la crítica dels
Amics del Liceu.

Guanyador del Premi Gayarre
i del segon premi al Concurs
Aragall, es considera un dels
millors cantants espanyols del
moment, sobretot per la seva
facilitat en el registre agut i
la seguretat tècnica. El tenor
canari ha passejat la seva veu
per teatres de llarga tradició
com són les òperes de Nova
York, Milà, Viena o Berlín, on
ha interpretat rols protagonistes com ara Radamès (Aida),
Turiddu (Cavalleria rusticana)
o Mario Cavaradossi (Tosca).
Al Liceu ha protagonitzat fins
a sis títols, els darrers, Andrea
Chénier i Madama Butterfly.

EN ESCENA

Iréne
Theorin

TURANDOT

Jorge
de León
Tenor

TURANDOT

Lise
Lindstrom
Soprano

La soprano nord-americana
debuta al Gran Teatre del
Liceu amb un dels seus rols
més emblemàtics, el de la
princesa Turandot, un paper
que ha presentat en teatres
de ciutats com Viena, San Diego, Londres o Nova York, a
més d’interpretar la princesa
de gel en una escena de la
pel·lícula Mission impossible:
Rogue Nation (2015). A més
de ser-ho en Turandot, Lindstrom és tota una especialista en papers per a soprano
dramàtica de gran complexitat, com les wagnerianes Senta i Brünnhilde, o l’Elektra de
Richard Strauss.

CALAF

Gregory
Kunde
Tenor

Aquest tenor de gran èxit ha
desenvolupat la seva carrera en
els principals teatres d’òpera
del món de ciutats com
Londres, Milà, Venècia o Roma,
entre d’altres. És dels pocs
cantants que, simultàniament,
ha cantat els rols d’Otello de les
versions de Verdi i Rossini tot
esdevenint tota una referència
en els papers dramàtics. L’han
dirigit mestres com Antonio
Pappano, Zubin Mehta o Valery
Gergiev. La temporada 2014/15
va rebre el premi especial del
jurat amb els guardons de la
crítica dels Amics del Liceu pel
doble èxit de Norma al Liceu i
Otello al Festival de Peralada.
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Els enigmes són tres, la mort
és només una! (Turandot)
Turandot de Núria Espert. Vestuari de Franca Squarciapino.

CONCERT
20 è ANIVERSARI:
ANNA NETREBKO
I YUSIF EY VAZOV
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Una de les parelles
vocals més aclamades
internacionalment,
al Liceu.

L

NOVEMBRE

4

2019
20 H
CONCERT

a conjunció entre soprano i tenor ha donat
peu a un repertori amplíssim i amb pàgines
conegudes i reconegudes al llarg i ample de la
història de l’òpera.

Reunits per primera vegada a l’escenari del Liceu, la
soprano Anna Netrebko i la seva parella, el tenor Yusif
Eyvazov, prometen un espectacle musicovocal de cita
inel·ludible. El timbre personal i el carisma dels dos artistes russos garanteixen l’èxit de la proposta en un dels
concerts més prometedors de la temporada.
ANNA NETREBKO, soprano
YUSIF EYVAZOV, tenor

Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu
DIRECCIÓ: Denis Vlasenko

Novembre 2019
DILLUNS 4

20 h

Torn

Preus

-

De 15 € a 295 €

CONCERT FORA D’ABONAMENT
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D O ÑA
FRANCISQUITA
Amadeu
Vives

María José Moreno i Celso Albelo
SA R S U E L A / 34
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COMÈDIA LÍRICA EN TRES ACTES
Llibret de Federico Romero i Guillermo Fernández-Shaw
basat en La discreta enamorada de Lope de Vega
Estrena absoluta: 17/10/1923, al Teatro Apolo de Madrid
Estrena a Barcelona: 13/12/1923, al Teatre Tívoli
Estrena al Liceu: 07/12/1933
Darrera representació al Liceu: 30/07/2010
Total de representacions al Liceu: 46
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NOVEMBRE

10
2019

17 H
ESTRENA
SARSUELA

L’

obra mestra absoluta d’Amadeu
Vives torna al Gran Teatre del
Liceu amb la posada en escena
de Lluís Pasqual, que canvia els
diàlegs parlats per oferir una visió fresca
de la sarsuela del mestre de Collbató. Ubicada en tres temps diferents, els amors
de Fernando, Francisquita, Don Matías
i Aurora “la Beltrana” passegen en un
context dissenyat escenogràficament per
Alejandro Andújar, en aquesta coproducció entre el Liceu i el Teatro de la Zarzuela
de Madrid.

Fitxa artística

El repartiment està encapçalat pel reeixit
binomi format per Celso Albelo i María
José Moreno.

FRANCISQUITA: María José Moreno 10, 12

Una nova manera d’apropar-se al “género
grande” de la mà d’un equip artístic
senzillament extraordinari.

DOÑA FRANCISCA: María José Suárez

DIRECCIÓ MUSICAL: Óliver Díaz
DIRECCIÓ D’ESCENA: Lluís Pasqual
COREOGRAFIA: Nuria Castejón
ESCENOGRAFIA I VESTUARI: Alejandro

Andújar
IL·LUMINACIÓ: Pascal Merat
COPRODUCCIÓ: Gran Teatre del Liceu i

Teatro de la Zarzuela (Madrid)

Intèrprets
i 16/11 / Elena Sancho Pereg 11, 15 i 17/11
AURORA “LA BELTRANA”: Ana Ibarra
FERNANDO: Celso Albelo 10, 12, 15 i 17/11 /

Airam Hernández 11 i 16/11
DON MATÍAS: Carlos Chausson

Lluís Pasqual dirigeix
una de les sarsueles
més populars
d’Amadeu Vives amb
María José Moreno
i Celso Albelo.

Torn

Preus

T

De 15 € a 260 €

20 h

B

De 15 € a 260 €

20 h

D

De 15 € a 260 €

DIVENDRES 15

20 h

E

De 15 € a 260 €

DISSABTE 16

20 h

C

De 15 € a 260 €

DIUMENGE 17*

18 h

A

De 15 € a 260 €

Novembre 2019
DIUMENGE 10

17 h

DILLUNS 11
DIMARTS 12

CARDONA: Alejandro del Cerro
LORENZO PÉREZ: Isaac Galán
ACTOR: Gonzalo de Castro

Orquestra Simfònica i Cor del Gran
Teatre del Liceu
DIRECCIÓ DEL COR: Conxita Garcia

* Funció amb audiodescripció
Durada aproximada: 2 hores 45 minuts
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Esbossos per al projecte
de Doña Francisquita dirigit
per Lluís Pasqual.
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Vives s’inicia en el teatre líric català però, per motius
econòmics, passa al gènere en castellà. El repte era
difícil, però l’èxit obtingut el 1899 amb Don Lucas
del Cigarral el va animar a continuar per aquest
camí. I així seguiren obres de la rellevància de Bohemios (1904), La generala (1912) o Maruxa (1914),
entre d'altres.
En alguns casos, Vives va tenir un èxit imparable a
Madrid que el va fer molt ric, però sempre retornava
a casa seva, on se sentia veritablement a gust. D’aquí
que fos l’autor d’obres tan especials i vinculades a
la tradició catalana com L’emigrant ( J. Verdaguer) o
El cant del poble (sobre tema de Clavé i lletra de J.
M. de Sagarra), que va ser proposat sense èxit com a
nou himne nacional de Catalunya.

Parts de solista, duos singulars i un
rellevant paper del cor fan de Doña
Francisquita una sarsuela de referència
i un dels majors èxits del compositor
català.

VIVES, L'ARREL
CLÀSSICA DE
LA SARSUELA
Xosé
Aviñoa
Catedràtic del Departament d’Història
de l’Art de la Universitat de Barcelona

Que una temporada lírica del Gran Teatre del Liceu
ofereixi sarsuela no és novetat. El gènere líric espanyol hi ha estat present ocasionalment, en especial
en oferir algunes de les obres més característiques
del denominat “gènere gran”. En el cas de Vives
i Doña Francisquita, la presència en el teatre ha
esdevingut ja un clàssic, indiscutible per la tradició
(s’han presentat set produccions els anys 1933,
1937, 1938, 1972, 1975, 1988 i 2010) i per les seves
qualitats artístiques, indubtablement vinculades a
la personalitat del seu compositor, Amadeu Vives
(Collbató, 1871-1932).

A la vista del text —inspirat en La discreta enamorada de Lope de Vega (1604)— i de la partitura de
l’obra, Doña Francisquita representa a la perfecció
el model que era possible oferir en aquells anys
amb expectatives d’èxit. L’estrena tingué lloc al
Teatro Apolo el 17 d’octubre de 1923 i, certament,
assolí l’èxit immediatament, assegurant-se un lloc
rellevant en la història de la sarsuela.
El plantejament de l’obra és gran en tots els aspectes. Exigeix quaranta-sis personatges en escena sense comptar els episodis corals; reclama protagonistes duplicats o triplicats, com en els grans productes
operístics; ofereix un molt bon treball de solistes,
amb episodis singulars i també en els números de
conjunt i en els episodis instrumentals, i fa, òbviament, una clara referència a l’entorn popular de la
capital, que podia garantir la bona acceptació del
públic madrileny.
L’argument, tot i l’aire de comèdia de enredo que
sembla aflorar a vegades, mostra la rivalitat amorosa
entre pare i fill (Don Matías i Fernando), i mare i
filla (Doña Francisca i Doña Francisquita), adobat
amb un tercer personatge masculí (Cardona) i un de
femení (Aurora la Beltrana).
La sarsuela està dividida en tres actes que permeten
un desenvolupament clàssic de presentació, nus
i desenllaç, i compta amb recursos escenogràfics
D OÑA F RANCIS QUITA / 37

“Era una rosa que un jardín”
(Francisquita, acte I)

MOMENTS
MUSICALS

CLAU

Romança de Francisquita, coneguda amb el nom de
“Canción del ruiseñor”. Pàgina molt lluïda, amb una
escriptura quasi belcantista per les agilitats i pel cant
en coloratura exigits a la soprano.

“Por el humo se sabe dónde está
el fuego” (Fernando, acte II)
Romança que reforça el caràcter enyoradís i romàntic
de Fernando, encara enamorat d’Aurora però encuriosit per Francisquita, que, teòricament, s’hauria de
casar amb el pare del jove.
María José Moreno

apropiats a la finalitat expressiva del gènere. A l'entorn
dels protagonistes tenen lloc episodis de pas que ajuden
a donar unitat d’acció a la trama. Des de l’escena inicial
en què personatges populars com el “Lañador” (artesà
que repara cassoles) i la “Buhonera” (venedora ambulant) fan de teló de fons a la presentació dels personatges masculins. Més endavant tindran lloc celebracions
festives populars, un escenari molt apropiat a la tradició
madrilenya com és la “merendola” al camp i una escena
a una sala de ball popular en què té lloc el desenllaç
final. Totes són artificioses excuses situacionals que
formaven part de la tradició “sarsuelística” i que donen
lloc a la presentació d’episodis musicals destacats que
buscaven la rellevància de l’obra.

L’episodi “solístic” per excel·lència de Doña Francisquita és
també molt celebrat, “Canción del ruiseñor”, en Fa# menor,
que conté una lletra plena d’equívocs amb la intenció de
despertar sentiments en el seu estimat. Presenta un caient
musical molt pròxim a la cançó estròfica, amb una tornada
molt ritmada i escaient.

L’acte primer compta ja amb una breu entrada instrumental construïda sobre un tema melòdic de caire
popular que dona pas a la primera escena, però el més
cèlebre és el fandango del tercer acte, que segueix el duo
de Cardona i Aurora pel desenvolupament instrumental
amb aportacions singulars del metall i la percussió que
acompanya el ball, i que ha esdevingut un dels episodis
més repetits de bandes i formacions musicals populars.

Doña Francisquita compta amb brillants intervencions
del cor que acompanya o bé el cant dels solistes o bé els
balls populars inclosos en l’obra. El cor és un protagonista
més de la sarsuela i dóna un relleu i grandiositat que
contribueixen a la confecció d’una obra rodona en què,
sens dubte, destaca el final del primer acte amb el cor
“Soy madrileña”, acompanyat de bandúrries, l’interès i
grandiositat del qual va temptar alguns afeccionats del
moment de reclamar-lo com a nou himne de la ciutat
de Madrid.

Des del punt de vista “solístic”, Doña Francisquita compta
amb moments molt celebrats pels amants del gènere.
Sens dubte, el més conegut és l’ària (o romança) “Por
el humo se sabe dónde está el fuego” que interpreta
Fernando a l’escena V del segon acte. L’episodi té caràcter
virtuosístic i evolutiu, més pròxim a la concepció narrativa de l’òpera que a la cançó estròfica més habitual en la
sarsuela. Es tracta d’un episodi en Mib major que compta
amb una melodia fàcil de recordar i un text enginyós, que
prové de l’original renaixentista, que el destaca.
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D’altra banda, hi ha alguns duos també singulars com
el “Canto alegre de la juventud” del primer acte entre
Cardona i Fernando, acompanyats del cor; o el concertant
del segon acte en què intervenen tots els protagonistes i
que dona lloc a un breu primer duo d’amor entre Fernando
i Doña Francisquita, i el duo entre Cardona i Aurora amb la
cançó del “Marabú”.

Extracte de l’article de Xosé Aviñoa a la publicació Temporada
d’òpera 2019-2020 d'Amics del Liceu

DOÑA FRANCISQUITA

EN ESCENA

María José
Moreno

Lluís
Pasqual

Soprano

Guanyadora del Concurs de
Cant Francesc Viñas de l’any
1997, i també del premi del
públic i el de millor cantant
espanyola, aquell mateix any
va guanyar el premi revelació
dels guardons de la crítica
dels Amics del Liceu per la
seva participació a L’elisir
d’amore. Des d’aleshores ha
cantat en importants escenaris
europeus, com ara a la Wiener
Staatsoper, al Teatro alla Scala
de Milà o al Festival Rossini
de Pesaro. Amb el mestre Sir
Colin Davis va participar en la
gravació de Falstaff, un enregistrament que va ser premiat
amb un Grammy.

FERNANDO

Celso
Albelo
Tenor

El tenor canari ha estat
alumne del també tenor Carlo
Bergonzi, i en moltes ocasions
se l’ha comparat amb Alfredo
Kraus, també nascut a les illes
Canàries. Al llarg de la seva trajectòria ha rebut premis com el
Premio Lírico Campoamor dels
anys 2010 i 2012, o l’Òpera Actual del 2008. Els seus brillants
aguts han sonat en importants
teatres d’arreu del món, i
destaquen les seves intervencions a les òperes de Nova York,
Milà, Londres, París, Barcelona
o Viena. El seu repertori actual
inclou papers protagonistes
en títols com I puritani, L’elisir
d’amore o Rigoletto.

DIRECCIÓ D'ESCENA

DON MATÍAS

Fundador del Teatre Lliure
l’any 1976, és un dels directors catalans amb més prestigi i projecció internacional.
Ha estat director del Centro
Dramático Nacional de
Madrid, el Théâtre de l’Odéon
de París i la Biennal de Teatre
de Venècia. La seva tasca com
a director li ha permès rebre
guardons com el Premi Nacional de Teatre i Dansa de l’any
1984, el Nacional de Teatre
del Ministeri de Cultura del
1991 o la Creu de Sant Jordi
l’any 2015. A més, és Cavaller
de la Legió d’Honor Francesa
(1996) i Cavaller de les Arts
i les Lletres de la República
Francesa (1984).

Reconegut com un dels millors baixos còmics de la seva
generació, la seva trajectòria
plena d’èxits l’ha dut pels
principals teatres d’òpera del
món en ciutats com Viena,
Zuric, Milà i Berlín, així com
al Festival de Salzburg. Va
començar la seva carrera als
Estats Units i des d’aleshores
ha cantat un llarguíssim
nombre de papers en òperes
com Il barbiere di Siviglia,
Don Pasquale, Così fan tutte
o Le nozze di Figaro. És molt
estimat pel públic barceloní:
va iniciar la seva relació
professional amb el Liceu la
temporada 1984/85 i hi ha
tornat en diverses ocasions.

Carlos
Chausson
Baix

D OÑA F RANCIS QUITA / 39

En amores no vale matar la llama
si en las cenizas muertas queda la brasa. (Fernando)

CAVALLERIA
Pietro
RU STI CANA Mascagni
Ruggero
			/PAGLIACC
I
Leoncavallo

ÒP
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CAVALLERIA RUSTICANA
Pietro Mascagni
ÒPERA EN UN ACTE

PAGLIACCI
Ruggero Leoncavallo
ÒPERA EN DOS ACTES

Llibret de Giovanni Targioni-Tozzetti i Guido Menasci
Estrena absoluta: 17/05/1890, al Teatro Costanzi de Roma
Estrena a Barcelona: 09/05/1891, al Gran Teatre del Liceu
Darrera representació al Liceu: 20/04/2011
Total de representacions al Liceu: 105

Llibret de Ruggero Leoncavallo
Estrena absoluta: 21/05/1892, al Teatro Dal Verme de Milán
Estrena a Barcelona: 25/01/1895, al Gran Teatre del Liceu
Darrera representació al Liceu: 20/04/2011
Total de representacions al Liceu: 99

D

amiano Michieletto presenta
el doble programa operístic
per excel·lència, format pels
dos títols més emblemàtics del
verisme. Gairebé dos manifestos artístics
i, gràcies al director italià, dues cares de
la mateixa moneda, amb incursions de
personatges de Cavalleria rusticana a
Pagliacci i viceversa. Els recursos visuals
de l’espectacle barregen temàtiques
d’una òpera dins l’altra, ambientant
l’acció d’ambdós títols a la Itàlia de la
dècada de 1950 incidint en “mostrar un
tros de vida”, tal com es canta al pròleg
de Pagliacci.

Fitxa artística

Tornen al Liceu Roberto Alagna (en el
doble paper de Turiddu i Canio), Fabio
Sartori i Aleksandra Kurzak per recordar-nos, com Canio, que “el teatre i la
vida no són el mateix”.

SANTUZZA: Elena Pankratova 5, 9, 13, 16,

Una aclamada producció que el 2016 va
guanyar a Anglaterra el Premi Laurence
Olivier al millor espectacle operístic.

Alagna i Pankratova
protagonitzen una de
les produccions més
aclamades de la Royal
Opera House.
Desembre 2019
DIJOUS 5
DISSABTE 7
DILLUNS 9
DIMARTS 10
DIJOUS 12
DIVENDRES 13
DIUMENGE 15
DILLUNS 16
DIMECRES 18
DIJOUS 19
DISSABTE 21
DIUMENGE 22*

20 h
20 h
20 h
20 h
20 h
20 h
18 h
20 h
20 h
20 h
20 h
18 h

Torn

Preus

B
PB
A
PA
H
E
C
D
PE
G
F
T

De 15 € a 290 €
De 15 € a 275 €
De 15 € a 290 €
De 15 € a 275 €
De 15 € a 275 €
De 15 € a 290 €
De 15 € a 275 €
De 15 € a 290 €
De 15 € a 290 €
De 15 € a 275 €
De 15 € a 290 €
De 15 € a 275 €

DIRECCIÓ MUSICAL: Henrik Nánási
DIRECCIÓ D’ESCENA: Damiano Michieletto
ESCENOGRAFIA: Paolo Fantin
VESTUARI: Carla Teti
IL·LUMINACIÓ: Alessandro Carletti
PRODUCCIÓ: Royal Opera House Covent

Garden (Londres), La Monnaie (Brussel·les),
Opera Australia (Sydney) i The Göteborg Opera.

Cavalleria Rusticana
Intèrprets
18 i 21/12 / Oksana Dyka 7, 10, 12, 15, 19 i
22/12
LOLA: Mercedes Gancedo
TURIDDU: Roberto Alagna 5, 9, 13 i 18/12
Teodor Ilincai 7, 10, 12, 15, 19 i 21/12
Martin Muehle 16 i 22/12
ALFIO: Àngel Òdena
MAMMA LUCIA: Elena Zilio 5, 7, 9, 13, 16,
19 i 22/12 / María Luisa Corbacho 10, 12,
15, 18 i 21/12

Pagliacci
Intèrprets
NEDDA: Aleksandra Kurzak 5, 7, 9, 13, 16 i

18/12 / Dinara Alieva 10, 12, 15, 19, 21 i 22/12
CANIO: Roberto Alagna 5, 9, 13 i 18/12 / Fabio
Sartori 7, 10, 12, 15, 19 i 21/12 / Martin Muehle
16 i 22/12
BEPPE: Vicenç Esteve
SILVIO: Duncan Rock 5, 9, 13, 16, 18 i 21/12
Manel Esteve 7, 10, 12, 15, 19 i 22/12

Orquestra Simfònica i Cor del Gran
Teatre del Liceu
DIRECCIÓ DEL COR: Conxita Garcia

Veus-Cor infantil Amics de la Unió
DIRECTOR COR INFANTIL: Josep Vila i Jover

* Funció amb audiodescripció
Durada aproximada: 3 hores 30 minuts
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DESEMBRE

5

2019
20 H
ESTRENA
ÒPERA
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Cavalleria rusticana de Mascagni i Pagliacci de Leoncavallo són conegudes com les “germanes siameses”
de l’òpera. Aquesta definició reflecteix per què sovint
es conjuminen per interpretar-les en una mateixa
nit, però com a descripció de les dues obres és, en
el millor dels casos, una veritat a mitges. És cert que
les dues són el que es coneix com a verisme o obres
naturalistes, un gènere d’òperes violentes i apassionades sobre la vida rural que va estar breument però
intensament de moda, a les acaballes del segle XIX.

CAVALLERIA
I PAGLIACCI:
NO TAN
“GERMANES
SIAMESES”
Alan
Mallach
Autor de Mascagni and His Operas
i de The Autumn of Italian Opera

Mascagni no va inventar l’òpera verista, però
Cavalleria rusticana va ser la primera òpera en
què es respirava l’esperit del verisme, i no només
en la lletra. Anteriorment, Stanislao Gastaldon
—conegut avui sobretot per la cançó de saló Musica proibita— ja havia arranjat la famosa obra de
Giovanni Verga i l’havia convertida en una òpera
de tres actes farcida d’àries convencionals i de
conjunt que formaven boniques però tradicionals
peces de música. En canvi, l’òpera de Mascagni
capta la intensitat de l’obra de Verga amb tanta
profunditat com pot fer-ho una òpera. Cavalleria,
més que qualsevol òpera mai escrita abans, sembla
desplegar-se com un únic arc dramàtic, infrangible des del principi fins a la fi. És per això que, en
la seva estrena l’any 1890, va desencadenar una
apassionada resposta del públic, una resposta
que un espectador va descriure com “gairebé un
festival orgiàstic, gairebé un ritus religiós”. Fins i tot
avui, malgrat la seva familiaritat, encara provoca
un impacte emocional i visceral que molt poques
altres òperes aconsegueixen.
Cavalleria és un drama bàsic sobre persones unides, sense saber-ho, per les regles d’una comunitat
claustrofòbica. En l’òpera de Mascagni, el cor omnipresent, que gairebé esdevé un altre personatge de
l’òpera, representa aquesta comunitat. Cap òpera
italiana anterior havia dedicat tant de temps al cor.

Cavalleria i Pagliacci són òperes molt
diferents i el contrast que existeix
entre ambdues és el que motiva el seu
èxit quan es representen juntes.
Cavalleria és una òpera de gran simplicitat de
mitjans que s’utilitzen per aconseguir un potent
efecte expressiu. Mascagni va incorporar a l’òpera
músiques d’operetta, bandes de poble i cançons
populars, sons que no s’havien sentit mai abans en
el món de l’òpera excepte en alguns breus moments
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MOMENTS
MUSICALS

CLAU

“Intermezzo” (Cavalleria rusticana)
Una de les peces orquestrals més cèlebres de la
història de l’òpera, popularitzada al cinema gràcies
a Francis Ford Coppola i a El Padrí III.

«Mamma, quel vino e generoso»
(Turiddu, Cavalleria rusticana)
Conscient que morirà a mans d’Alfio, Turiddu
s’acomiada de la seva mare en una de les pàgines
més emotives de Mascagni.

“Recitar... Vesti la giubba!”
(Canio, Pagliacci)
Abans de representar la comèdia en el transcurs
de la qual assassinarà la seva esposa Nedda, Canio
reflexiona sobre el destí del pallasso: fer riure els
altres mentre plora per dins.

de color. Juntament amb aquests números populars, el
drama té lloc en temps real fins al seu clímax. Mai no
apareix cap personatge que s’aturi per expressar les seves
emocions, ni el temps es congela per un conjunt en què
cadascun dels personatges mostri els seus sentiments.
Quan Turiddu diu “compare Alfio” i s’atura, però el violoncel continua sonant, no sentim un preludi sinó el so de
Turiddu intentant imaginar-se què ha de dir a l’home que
està a punt de matar-lo. A tot això, cal sumar-hi la il·lusió
que sentim veient la realitat en estat pur, en comptes
d’una obra d’art creatiu i curosament elaborada.
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Tot i la similitud entre ambdós escenaris rurals i les
respectives històries de violència i passió, Cavalleria
rusticana i Pagliacci són òperes molt diferents. De fet,
és precisament el contrast que hi ha entre les dues, més
que no pas les semblances, el que motiva el seu èxit quan
es representen plegades. Pagliacci és una obra brillant
però molt menys original que Cavalleria. Leoncavallo, fill
de l’aristocràcia napolitana i amb una sòlida educació
clàssica i literària —a més de musical— era molt més
sofisticat que Mascagni, d’orígens més humils. A més,
cap al 1892 ja rondava els trenta-cinc anys i era un home
frustrat que havia dedicat molts anys a compondre
una grandiosa trilogia operística situada a la Florència
renaixentista i modelada al voltant del Ring de Wagner,
per veure de sobte com irrompia en el món de l’òpera
italiana qui ell considerava un mer jove principiant.
Pagliacci era una aposta desesperada per emular
Cavalleria. Leoncavallo en va escriure el llibret a partir
de dues obres de teatre i una òpera present en els seus
anys a París; deia que es basava en un episodi que
recordava de la seva infantesa calabresa, un relat que no
té cap credibilitat, tot i que apareix en molta bibliografia
operística de renom.
Pagliacci té moltes virtuts, però són les virtuts de l’excel·
lència més convencional. Es tracta d’una obra d’artesania
musical impecable, que imbrica en una sola trama les
seves àries, conjunts i cors amb perfecció i efectivitat.
Té energia i força, molt més que qualsevol altra obra
del compositor, un tret que comparteix amb Mascagni i
Cavalleria, i que es podria atribuir a la combinació de la
pressió temporal i emocional sota la qual es van escriure
les dues òperes. Leoncavallo té un talent melòdic potent,
encara que no és tan original com el de Mascagni, i
l’òpera conté molts moments memorables, a banda de
l’imperible “Vesti la Giubba”.
Extracte de l’article d’Alan Mallach a la publicació Temporada
d’òpera 2019-2020 d'Amics del Liceu

SANTUZZA

Elena
Pankratova
Soprano

Soprano dramàtica russa formada amb la també soprano
Renata Scotto, amb qui ha treballat especialment el repertori italià. Fa el seu debut al
Gran Teatre del Liceu amb un
rol de gran dramatisme, que
s’ajusta a la perfecció a la seva
veu. Es va donar a conèixer
l’any 2010 a Florència, quan va
debutar interpretant la Muller
de Barak de (Richard Strauss)
dirigida per Zubin Mehta. Des
d’aleshores ha cantat en teatres tan importants com els de
Munic, Londres o Milà. A més
de Mehta, l’han dirigida mestres com Kent Nagano, Kirill
Petrenko o Valery Gergiev.

EN ESCENA

Aleksandra
Kurzak

Fabio
Sartori

Roberto
Alagna

Soprano

Tenor

Tenor

NEDDA

CANIO

CANIO / TURIDDU

Nascuda a Polònia, va començar la
seva formació musical als set anys
estudiant piano i violí. Va fer el debut
operístic als vint-i-un anys, i des
d’aleshores ha cantat en els principals
teatres d’òpera del món de ciutats
com Milà, Nova York, Londres o París.
La seva veu expressiva li ha permès
interpretar rols que van de l’Olympia
(Les contes d’Hoffmann) a Gilda
(Rigoletto), passant per Violetta (La
traviata) o Adina (L’elisir d’amore). És
artista del segell DECCA i ha treballat
amb mestres com Ivor Bolton, Bruno
Campanella o James Conlon.

Des del seu debut a Venècia amb
La bohème l’any 1996, ha cantat a
les òperes de Milà, Viena, Roma,
San Francisco o Zuric. En el seu debut milanès, la temporada 1997/98,
va ser triat pel director musical
Riccardo Muti per interpretar Gabriele Adorno (Simon Boccanegra), un
dels seus papers més emblemàtics.
A més de Muti l’han dirigit mestres
com Claudio Abbado, Daniel
Barenboim, Zubin Mehta, Daniele
Gatti, Eliahu Inbal, Donato Renzetti,
Fabio Luisi o Ádám Fischer.

Convidat per Luciano Pavarotti,
l’any 1988 va guanyar el concurs
promogut pel llegendari tenor italià
quan tan sols tenia vint-i-quatre
anys. Dos anys més tard, el director
musical de l’òpera de Milà va convidar-lo a interpretar un dels seus
rols més emblemàtics, el d’Alfredo
(La traviata), paper que ha cantat
en més de 150 ocasions. Des d’aleshores, i gràcies a la seva bellesa
tímbrica i la força interpretativa, ha
pogut fer una carrera internacional
als principals teatres d’òpera del
món de ciutats com Nova York,
Londres o París.
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Gràcies, però no accepto el vostre vi,
es tornaria verí en el meu pit! (Alfio)

CONTE
DE NADAL
DE CHAR LES
DICKENS
Albert
Guinovart
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Somnis de sorra
amb música
d'Albert Guinovart.

DESEMBRE

21
22
2019

A

Guinovart torna a apropar-se a l’esperit
nadalenc, aquesta vegada amb el cèlebre
Conte de Nadal de Charles Dickens. Els fantasmes del Nadal del passat, del present
i del futur aconseguiran estovar el cor endurit de l’usurer Scrooge. El Cor Infantil Amics de la Unió juntament
amb l’Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu
ofereixen un concert molt especial il·lustrat amb la
poesia de la sorra.

MÚSICA I PIANO: Albert Guinovart
DIRECCIÓ MUSICAL: Josep Vila i Jover
ADAPTACIÓ DEL TEXT I COORDINACIÓ ESCÈNICA:

David Pintó
ART AMB SORRA: Borja González (Cia Ytuquepintas)
SOPRANO: Ana San Martín
TENOR: Albert Mora

Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu
Veus-Cor infantil Amics de la Unió

Desembre 2019
DISSABTE 21
DIUMENGE 22

12 h
12 h

Torn

Preus

-

De 10 € a 29 €

-

De 10 € a 29 €
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12 H
CONCERT

AIDA
Giuseppe
Verdi
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ÒPERA EN QUATRE ACTES
Llibret d’Antonio Ghislanzoni
Estrena absoluta: 24/12/1871, a l’Òpera del Caire
Estrena a Barcelona: 16/04/1876, al Teatre Principal
Estrena al Liceu: 25/02/1877
Darrera representació al Liceu: 30/07/2012
Total de representacions al Liceu: 456

L’

Aida dels nostres pares, dels nostres avis o dels nostres besavis.
Tornen els decorats hiperrealistes de Josep Mestres Cabanes,
realitzats el 1945 i que mostren amb tota
la seva esplendor la gran escola de l’escenografia catalana. Sempre al servei de la
pompositat —però també de l’intimisme— de l’antepenúltima òpera de Verdi,
els decorats de l’artista manresà segueixen
la tradició de l’historicisme sense caure
mai en el kitsch.
Amb Aida, un Verdi de cinquanta-vuit
anys demostrava la seva força gegantina i
la seva saviesa musical i teatral en escriure
un drama intens, una òpera sobre el triangle amorós que condueix Aida, Amneris i
Radamès a plasmar la passió, l’amor i
l’odi fins a les últimes conseqüències.
El rerefons de l’antic Egipte —l’òpera es
va escriure per celebrar la inauguració del
canal de Suez— és l’excusa per tractar
la temàtica amb grans escenes simfonicocorals, sense oblidar les magnífiques
àries que recorren l’extensa partitura.
Debut de la soprano nord-americana
Angela Meade al Liceu.

La històrica producció
amb escenografia de
Mestres Cabanes torna
al Liceu amb Pirozzi,
Margaine i Meade.
Fitxa artística
DIRECCIÓ MUSICAL: Gustavo Gimeno
DIRECCIÓ D’ESCENA: Thomas Guthrie
COREOGRAFIA: Angelo Smmimo
ESCENOGRAFIA: Josep Mestres Cabanes
VESTUARI: Franca Squarciapino
IL·LUMINACIÓ: Albert Faura
PRODUCCIÓ: Gran Teatre del Liceu

Intèrprets
EL REI: Mariano Buccino
AMNERIS: Clémentine Margaine 13, 16, 19,

Torn

Preus

DILLUNS 13

20 h

A

De 15 € a 290 €

DIMARTS 14

20 h

PE

De 15 € a 290 €

DIJOUS 16

20 h

H

De 15 € a 290 €

DIVENDRES 17

20 h

PB

De 15 € a 290 €

DIUMENGE 19

17 h

T

De 15 € a 290 €

DILLUNS 20

20 h

PA

De 15 € a 290 €

DIMECRES 22

20 h

G

De 15 € a 290 €

DIJOUS 23

20 h

B

De 15 € a 290 €

DILLUNS 27

20 h

D

De 15 € a 290 €

DIMARTS 28

20 h

PC

De 15 € a 290 €

DIJOUS 30

20 h

E

De 15 € a 290 €

DIVENDRES 31*

20 h

-

De 15 € a 290 €

22, 27 i 30/01 i 01/02 / Judit Kutasi 14, 17, 20,
23, 28 i 31/01 i 02/02
AIDA: Angela Meade 13, 16, 19, 22, 27 i 30/01
i 01/02 / Anna Pirozzi 14, 17, 20, 23, 28 i 31/01i
02/02
RADAMÈS: Yonghoon Lee 13, 16, 19, 22, 27 i
30/01 i 01/02 / Luciano Ganci 14, 17, 20, 23, 28
i 31/01 i 02/02
RAMFIS: Kwangchul Youn 13, 16, 19, 22, 27 i
30/01 i 01/02 / Marko Mimica 14, 17, 20, 23, 28
i 31/01 i 02/02
AMONASRO: Marco Vratogna 13, 16, 19, 22, 27
i 30/01 i 01/02 / Franco Vassallo 14, 17, 20, 23,
28 i 31/01 i 02/02
MISSATGER: Josep Fadó
SACERDOTESSA : Berna Perles

DISSABTE 1

20 h

C

De 15 € a 290 €

Orquestra Simfònica i Cor del Gran
Teatre del Liceu

DIUMENGE 2

17 h

PD

De 15 € a 290 €

DIRECCIÓ DEL COR: Conxita Garcia

Gener 2020

Febrer 2020

* Funció amb audiodescripció
Durada aproximada: 4 hores
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GENER

13
2020

20 H
ESTRENA
ÒPERA
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AIDA,
LA TENSIÓ
DELS OPOSATS
Helen M.
Greenwald
professora de Musicologia i Història
de la Música al New England
Conservatory (Boston)

El 1869, el kediv d’Egipte havia convidat Giuseppe
Verdi a compondre una oda per celebrar la inauguració del nou teatre d’òpera al Caire prevista en
el marc dels actes d’inauguració del canal de Suez.
L’obra, molt esperada, va ser en realitat una proposta
d’un egipci, Auguste Mariette, famós arqueòleg i
egiptòleg. Mariette en va enviar l’esbós a Camille
du Locle, qui el va resumir i enviar a Verdi, el qual
es va mostrar molt satisfet amb el resultat. Es va
contractar Antonio Ghislanzoni per escriure el llibret
en italià, i l’estrena al Caire va ser programada per
al gener del 1871. Encara que Verdi va enllestir la
partitura abans del que estava previst, la representació es va endarrerir onze mesos a causa de la guerra
francorpussiana (que va finalitzar el 10 de maig
de 1871). El compositor, però, mai no va arribar a
viatjar al Caire, i l’estrena va ser dirigida pel virtuós
contrabaixista Giovanni Bottesini, el 24 de desembre
de 1871. El que sí que va fer Verdi va ser destinar les
seves energies a l’estrena italiana d’Aida, que va tenir
lloc el 8 de febrer de 1872 a La Scala de Milà.
La plataforma dramàtica en què s’assenta Aida
consisteix en una sèrie d’oposicions: Egipte i Etiòpia,
llibertat i esclavatge, amor i deure, pare i filla, i, finalment, desig i venjança. Els somnis de pau i amor
que tenen els personatges xoquen contínuament
contra les realitats de la guerra i la venjança.

L'antepenúltima òpera de Giuseppe
Verdi és un ar tefacte dramàtic de
gran precisió que es pregunta si és
possible reconciliar amor i patriotisme.
El teló s’aixeca i la marxa del preludi continua sonant fins que esdevé una conversa estratègica entre
Radamès i Ramfis. Ja tot sol, Radamès somia amb
la glòria militar. De seguida, però, se’l veu somiejant amb Aida, en un passatge realçat per cordes
resplendents i solos de vent que podríem considerar
la peça més coneguda i estimada de l’òpera: la
romança «Celeste Aida». Amneris interromp l’idil·li
del general, i l’escena creix: passa de solo a duet,
després a trio i, finalment, s’acaba amb l’entrada del
rei i una declaració de guerra. Amneris saluda Radamès mentre aquest parteix per reunir-se amb el seu
exèrcit: “Ritorna vincitor!”. El primer acte finalitza
amb l’extraordinària escena de la consagració, que
Verdi detallava a Ghislanzoni en una carta del 22
d’agost de 1870: “La peça consistiria en una lletania
entonada per les sacerdotesses, a la qual respondrien els sacerdots; una dansa sagrada amb música
AIDA / 55

trista i lenta; un breu recitatiu, poderós i solemne com un
salm bíblic; i una pregària en dues estrofes, cantades pel
sacerdot i repetides per tots. M’agradaria que tingués un
caràcter trist, encalmat...”.

central de tot plegat és l’anomenada “Gran marxa”, amb
trompetes estereofòniques i canvis de to enlluernadors.
Segueix un ballet i l’escena finalitza amb la repetició del
cor inicial.

Els colors orquestrals són perfumats i misteriosos: un
solo d’arpa, dues flautes i flautí, en un acompanyament
exòtic de la dansa sagrada de les sacerdotesses. L’arpa i els
timbals, juntament amb els dos cors —l’un a l’escenari i
l’altre fora—, arriben al seu punt culminant en la declaració “Poderós Ptah!” amb la qual s’abaixa el teló.

Verdi considerava el tercer acte “el millor com a drama”
i desplega aquesta situació d’intensitat creixent a través
d’una ària i dos duets, tots amb la mateixa pregunta: és
possible reconciliar amor i patriotisme? L’acte comença
amb un solo de vents silenciós que cedeix el pas als
sons d’una pregària fora d’escena. A l’exterior del temple,
Aida, tota sola, contempla la bellesa del seu país en la
famosa romança «O patria mia», on cada vers és respost
per una deliciosa tornada d’oboè. Amonasro interromp
el moment per demanar a Aida que faci d’espia, atemorint-la amb visions de paisatges delmats, rius de sang,
fúria, terror i matances. Radamès i Aida es declaren un
amor apassionat, però Aida interromp aquests somnis
per fer la pregunta fatídica: “Però, digues-me: per quin
camí evitarem les legions de l’exèrcit?” (“Ma dimmi: per
qual via eviterem le schiere degli armati?”). L’acte s’acaba bruscament amb els amants sorpresos per Ramfis,
Amneris i els soldats.

A l’escena primera del segon acte, Amneris va vestida
per a una celebració victoriosa; li amenitzen l’estona
un solo d’arpa i unes esclaves mores que ballen al so de
vents, cordes i ferreguins. Ella fantasieja amb una trobada
romàntica amb Radamès, però aleshores entra Aida i la
filla del faraó demana silenci. Amneris manipula la dona
atribolada; les seves paraules deshonestes són enfosquides amb un solo de baixó. Des de fora de l’escena,
una fanfàrria i un cor interrompen l’enutjós diàleg per
anunciar la victòria i conduir l’acte cap al seu final amb la
famosa “Escena triomfal”. L’escena és una magnífica desfilada de reialesa, autoritats, sacerdots, capitans, portadors
de ventalls, portadors generals, esclaus i presoners, entre
els quals el pare d’Aida, Amonasro. L’emocionant peça

MOMENTS
MUSICALS

CLAU

«Celeste Aida» (Radamès, acte I)
Anhelant ser nomenat cap dels exèrcits per envair la
veïna Etiòpia, Radamès evoca el seu amor cap a Aida,
esclava de la filla del faraó.

Escena triunfal (cor i orquestra,
acte II)
Una de les marxes més cèlebres de la història musical, antecedida per un quadre coral magnífic i de
gran efecte teatral.

«O patria mia» (Aida, acte III)
Mentre espera Radamès a la vora del Nil, la princesa
esclava Aida rememora els paisatges de la seva terra
etíop, conscient que no la veurà mai més.
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El quart acte evoca empatia, por, ansietat i llàstima:
l’escenari pertany a Amneris, qui, afligida, contempla
l’amor que mai no va tenir. Demana a Radamès que
abandoni Aida i que li permeti implorar misericòrdia
en nom seu, però Radamès ho refusa i els guàrdies se
l’emporten. S’escolta una marxa llunyana mentre els
sacerdots entren a la sala on es jutjarà Radamès. El ritual
posterior només és escoltat i vist a través de la perspectiva d’Amneris, que respon a cada declaració de Ramfis
amb la tornada “Ah pietà! Ah, lo salvate, Numi, pietà!”
(“Ah, pietat! Salveu-lo, déus, pietat!”). Desesperada, la
filla del faraó maleeix Ramfis i els sacerdots, que porten
Radamès al seu enterrament.
L’escena final del quart acte té lloc en un escenari dividit
en dos nivells: l’interior del temple se situa a dalt i la tomba, a sota. Mentre els amants s’acomiaden de la vida (“O
terra addio”), un cor prega a Ptah fora d’escena. Amneris
s’agenolla sobre la tomba i implora la pau.
Verdi va quedar molt satisfet amb l’èxit d’Aida, sobretot
amb la representació de Milà, i així ho va fer notar al seu
bon amic el comte Opprandino Arrivabene: “Ahir a la nit,
Aida. No és en absolut el pitjor que he escrit, i el temps ja
la posarà en el lloc que es mereix”.
Extracte de l’article de Helen M. Greenwald a la publicació
Temporada d’òpera 2019-2020 d'Amics del Liceu

EN ESCENA
Angela
Meade
Soprano

Clémentine
Margaine
Mezzosoprano

RADAMÈS

Yonghoon
Lee
Tenor

El tenor sud-coreà debuta al
Gran Teatre del Liceu després
d’haver cantat en ciutats com
Londres, Nova York, Berlín,
Viena o Milà. Va fer el seu
debut professional com a
Mario Cavaradossi (Tosca) a
Berlín, i al cap de poc temps
se li van obrir les portes dels
principals teatres europeus
i nord-americans. Aclamat
com un dels grans tenors de
la seva generació, està tenint
una carrera farcida d’èxits
en rols com Radamès (Aida),
Manrico (Il trovatore), Don
Alvaro (La forza del destino)
o Don José (Carmen).

AIDA

AIDA

La casualitat va fer que, de
manera imprevista, debutés
a l’òpera de la ciutat de
Nova York interpretant Elvira
(Ernani), i d’aquesta manera
va poder presentar el seu
imponent instrument al món.
Des d’aleshores, la soprano
nord-americana, que debuta
al Liceu, ja ha trepitjat bona
part dels escenaris més
importants del món. Especialment dotada per al repertori
verdià, la temporada 2011/12
va rebre el premi revelació
de la crítica dels Amics del
Liceu per la seva participació
a Il trovatore al Festival de
Peralada.

L’any 2012 va donar-se a
conèixer gràcies a la seva
interpretació d’Amelia (Un
ballo in maschera) a Torí, i des
d’aleshores la seva carrera ha
estat imparable. S’ha presentat
en places tan rellevants com
les de Milà, Salzburg o Londres.
En la seva breu trajectòria
ja l’han dirigit mestres com
Riccardo Muti, Zubin Mehta,
Nello Santi o Daniel Oren. La
soprano italiana torna de nou
al Liceu amb Verdi (la temporada 2017/18 va ser Odabella
a Attila), el compositor que
més èxits li ha brindat amb
rols com Abigaille (Nabucco),
Amelia (Un ballo in maschera)
o Leonora (Il trovatore).

Anna
Pirozzi
Soprano

AMNERIS

DIRECCIÓ MUSICAL

La mezzosoprano francesa va
formar-se al Conservatori de
París i després a l’Ensemble
de la Deutsche Oper Berlin,
on va interpretar àmpliament el rol protagonista de
Carmen, que de seguida va
cantar en teatres de ciutats
com París, Washington o
Roma. La temporada 2017/18
va debutar a Austràlia amb
Amneris (Aida), paper amb el
qual torna al Liceu després
del seu debut liceista amb
Léonor (La favorite). Entre els
seus compromisos recents
hi ha Carmen a Nova York
i Londres, i Dulcinée (Don
Quichotte) a Berlín.

El director titular de l’Orquestra Filharmònica de Luxemburg debuta al Liceu. Ha estat
el director assistent de mestres
com Mariss Jansons i Claudio
Abbado. L’any 2012 va iniciar
la seva carrera internacional
al costat de Jansons (quan
aquest darrer era el director
musical de l’orquestra del
Concertgebouw d’Amsterdam),
i des d’aleshores ha dirigit
orquestres internacionals
com la Simfònica de Viena, la
Filharmònica de Los Angeles
i la de Londres, o la del Teatre
Mariïnski de Sant Petersburg.

Gustavo
Gimeno
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Oh, pàtria meva, ja no et veuré mai més! (Aida)
Aida de José Antonio Gutiérrez.
Vestuari de Franca Squarciapino.

RECITAL
20 è ANI V ERSARI:
JAVIER
CAMARENA
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Després d’I puritani,
torna Javier Camarena
amb el seu primer
recital al Liceu

È

xits en òperes com Maria Stuarda, La fille du
régiment, Rigoletto o I puritani han fet néixer un
idil·li entre Javier Camarena i el públic del Liceu.

.

El tenor mexicà torna al teatre barceloní, ara per
primera vegada en un recital, al servei de pàgines líriques
memorables.

La trajectòria del tenor mexicà està essent meteòrica:
premiat per la crítica catalana com el millor cantant
revelació de la temporada 2012/13 per L’elisir d’amore,
des d’aleshores la seva carrera no ha fet més que créixer.
L’any 2014 va cridar l’atenció de tot el món de l’òpera
en bisar durant dues nits consecutives l’ària de Ramiro
(La cenerentola) a Nova York, i la temporada 2016/17
bisaria cada nit la temuda ària de Tonio (La fille du
régiment) al Liceu.
Ha treballat amb mestres com Claudio Abbado o Zubin
Mehta en els escenaris més prestigiosos.

JAVIER CAMARENA, tenor
ÁNGEL RODRÍGUEZ, piano

Gener 2020
DISSABTE 18

20 h

Torn

Preus

C

De 10 € a 140 €
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18
2020

20 H
RECITAL

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, amb el suport dels teatres d'òpera més
importants del món.
Veus com les de Tamara Wilson el 2011, Javier Camarena el 2005, Violeta Urmana el 1992, Zeljko Lucic
el 1997, Antonio Gandia el 2004 o també Vicenç
Sardinero el 1965 han guanyat el Concurs.
57a edició del Concurs Internacional de Cant
Tenor Viñas.

Vine al Liceu a descobrir
les veus del futur.
PROVA FINAL

Convocatòria amb les joves promeses de la lírica
mundial que hauran superat totes les eliminatòries
i lluitaran pels premis principals.
CONCERT FINAL

Per conèixer els guanyadors dels principals premis
d’aquesta nova convocatòria.

Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu
DIRECCIÓ: Francesc Prat

Gener 2020

Torn

Preus

15 h

-

De 10 € a 15 €

18 h

-

De 10 € a 29 €

PROVA FINAL
DIVENDRES 24

CONCERT FINAL
DIUMENGE 26

CO N C U R S T E N O R V IÑ A S / 62

CONCURS
TENOR
VIÑAS

ÒPERA DE CAMBRA
Llibret de Marc Rosich (a partir del Tirant lo Blanc de Joanot Martorell)
Estrena absoluta: Festival Castell de Peralada 18/07/2019

A

mode de tema amb variacions, la nova
òpera de cambra de Joan Magrané amb
llibret de Marc Rosich s’apropa als amors
entre Tirant i Carmesina. Els protagonistes
de la novel·la Tirant lo Blanc de Joanot Martorell són els
integrants de la proposta, als quals s’afegeix una tercera
cantant, desdoblada en dos personatges: Plaerdemavida
i la Vídua Reposada.

Rosich —adaptador de la novel·la medieval per al
muntatge teatral de Calixto Bieito— i Magrané
—premi Reina Sofía de Composició— parteixen de
la seducció com a engranatge dramàtic de la proposta. I ho fan amb la presència de tres cantants i d’una
formació instrumental reduïda, ubicada al mateix
escenari. Tant el tractament de la veu com el conjunt
d’instruments parteixen d’un concepte modern i
teatral, de ressonàncies expressives, sense oblidar la
tradició madrigalista tardomedieval.

Tres generacions d’artistes,
Plensa, Rossich i Magrané,
s’uneixen per crear una òpera
basada en la novel·la de
Joanot Martorell.
Fitxa artística
DIRECCIÓ MUSICAL: Francesc Prat
DIRECCIÓ D'ESCENA: Marc Rosich
ESPAI ESCÈNIC: Jaume Plensa
VESTUARI: Joana Martí
IL·LUMINACIÓ: Sylvia Kuchinow
COPRODUCCIÓ: Gran Teatre del Liceu, Òpera de Butxaca

i Nova Creació i Festival Castell de Peralada

Intèrprets

DIÀLEGS
DE TIRANT
E CARMESINA
Joan
Magrané

TIRANT: Josep-Ramon Olivé
CARMESINA: Isabella Gaudí
VIUDA REPOSADA / PLAERDEMAVIDA: Anna Alàs Jové

Conjunt instrumental
Amb el suport de l’Institut de Cultura de Barcelona i
el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Febrer 2020
DIJOUS 13
DIVENDRES 14
DISSABTE 15

Preus
21 h
21 h
21 h

35 €
35 €
35 €

Durada aproximada: 1 hora 10 minuts
Al Foyer del Gran Teatre del Liceu

Jaume Plensa
Veiled Shadow XVII, 2011
Mixed media on paper / 42 x 30 cm
Foto Gasull©Plensa Studio Barcelona
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L A CLEMENZA
Wolfgang
Amadeus DI TITO
Mozart

La Clémence de Titus de Mozart
(Festival d’Aix-en-Provence 2011).
ÒP
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OPERA SERIA EN DOS ACTES
Llibret de Pietro Metastasio i Caterino Mazzolà
Estrena absoluta: 06/09/1791, al Teatre Nacional de Praga
Estrena a Barcelona: 14/12/1963, al Gran Teatre del Liceu
Darrera representació al Liceu: 19/10/2006
Total de representacions al Liceu: 25

FEBRER

19
2020

20 H
ESTRENA
ÒPERA

E

l 1791, i en plena composició
de La flauta màgica, Mozart va
rebre l’encàrrec d’escriure una
òpera que festegés la coronació
de Leopold II com a rei de Bohèmia. Estrenada a Praga, l’última òpera del catàleg
mozartià és una revisitació del gènere
seriós, en el context d’un drama ambientat a la Roma del segle I dC.
La passió amorosa i els odis marquen la
complexa relació entre Vitellia i Sesto, amb
la figura central de l’emperador Tito com
a vèrtex de la trama. Per tot plegat, Mozart
es rendeix a les convencions de l’òpera seriosa però amb aires nous i amb voluntat
regeneradora del gènere.
Torna el gran director escènic David McVicar al Liceu amb un espectacle estrenat
al Festival d’Ais de Provença el 2011 i amb
un repartiment integrat per especialistes
en el cant mozartià.

L’última opera
seria de Mozart
sota la visió de
McVicar i les veus
de Remigio
i Papatanasiu
Fitxa artística
DIRECCIÓ MUSICAL: Philippe Auguin
DIRECCIÓ D'ESCENA: David McVicar
ESCENOGRAFIA: Bettina Neuhaus
VESTUARI: Jenny Tiramani
IL·LUMINACIÓ: Jennifer Tipton
PRODUCCIÓ: Gran Teatre del Liceu creada pel

Festival D’Art Lyrique d’Aix-en-Provence 2011

Intèrprets
TITO VESPASIANO: Paolo Fanale 19, 22, 25

Febrer 2020

Torn

Preus

DIMECRES 19

20 h

H

De 15 € a 260 €

DIJOUS 20

20 h

B

De 15 € a 260 €

DISSABTE 22

20 h

C

De 15 € a 260 €

DIUMENGE 23

17 h

T

De 15 € a 260 €

DIMARTS 25

20 h

A

De 15 € a 260 €

DIJOUS 27

20 h

PC

De 15 € a 260 €

Abril 2020
DIVENDRES 17

20 h

D

De 15 € a 260 €

DIUMENGE 26*

18 h

F

De 15 € a 260 €

DIMARTS 28

20 h

G

De 15 € a 260 €

DIMECRES 29

20 h

E

De 15 € a 260 €

i 27/02 i 26 i 28/04 / Dovlet Nurgeldiyev 20 i
23/02 i 17 i 29/04
VITELLIA: Myrtò Papatanasiu 19, 22 i 25/02
/ Vanessa Goikoetxea 20, 23 i 27/02 i 17 i
29/04 / Carmela Remigio 26 i 28/04
SERVILIA: Anne-Catherine Gillet 19, 20,
22, 23, 25 i 27/02 / Sara Blanch 17, 26, 28 i
29/04
SESTO: Stéphanie D’Oustrac 19, 20, 22, 23,
25 i 27/02 i 26 i 28/04 / Maite Beaumont 17
i 29/04
ANNIO: Lidia Vinyes-Curtis
PUBLIO: Matthieu Lécroart

Orquestra Simfònica i Cor del Gran
Teatre del Liceu
DIRECTORA DEL COR: Conxita Garcia

* Funció amb audiodescripció
Durada aproximada: 2 hores 40 minuts
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La Clémence de Titus
de Mozart (Festival
d’Aix-en-Provence 2011).
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El 5 de setembre de 1791, el dia abans de l’estrena
de l’òpera al Teatre Nacional (Stavovské Divadlo) de
Praga, Mozart va escriure una nota al seu catàleg
temàtic en què no es molesta en esmentar el nom
del poeta original, Pietro Metastasio, que va escriure
el llibret de La clemenza di Tito el 1734 (musicat per
primera vegada per Antonio Caldara), sinó que fa
servir la curiosa frase “ridotta á vera opera” (literalment, “refosa” en una òpera de veritat) de Caterino
Mazzolà, antic poeta de la cort saxona de Dresden.
Què volia dir Mozart amb això?
En primer lloc i sobretot es referia a l’estètica diferent de l’opera seria el 1791 en contraposició amb la
de seixanta anys abans, quan Metastasio estava en el
seu millor moment. Tot i que Mozart va musicar set
àries i dos cors dels vint-i-set números originals del
llibret de Metastasio, Mazzolà en va reduir el nombre
total a vint-i-tres (més l’obertura), incloent catorze
peces noves. La seva versió nova incloïa diversos duets i conjunts que no són a l’original de Metastasio.
L’empresari Domenico Guardasoni va rebre un
contracte amb data 8 de juliol de 1791 per tal d’engegar una òpera de coronació al setembre. Li van
demanar que contractés un “compositor distingit”
i, en primer lloc, es va adreçar a Antonio Salieri, el

L’ÚLTIM MOZART:
UNA ÒPERA “IMPERIAL”
Paul
Corneilson
Professor associat
del Departament
de Música de la
Harvard University

kapellmeister de la cort de Viena. Però quan Salieri
va rebutjar l’oferta, Guardasoni ho va demanar a
Mozart. Mozart podria haver rebutjat l’encàrrec,
atès que aquell estiu havia estat treballant molt
en Die Zauberflöte per a la companyia d’Emanuel
Schikaneder a Viena, però ho va trobar una oportunitat molt temptadora per impressionar el nou
emperador. A més, li brindaria l’opció de tornar a
Praga, on havia tingut molt d’èxit amb Le nozze di
Figaro i amb Don Giovanni, i on tenia bons amics
i simpatitzants. Per bé que no sabem exactament
en quin moment va acceptar el contracte, per a
ell va ser tot un repte concloure l’òpera en menys
de dos mesos (el seu primer biògraf, Niemetschek,
afirmava que va escriure la música en divuit dies).
Bona part de la música probablement la va escriure
abans de marxar de Viena, i va continuar escrivint-ne la resta després de la seva arribada a Praga,
el 26 d’agost de 1791.
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El contracte especificava que Guardasoni havia de contractar una famosa prima donna i un famós primo uomo,
i esmentava alguns dels castrati més famosos de l’època,
però Guardasoni va contractar el músic Domenico Bedini, segurament recomanat pel mateix Leopold II.
L’estiu de 1791, mentre Bedini cantava a Pàdua en l’òpera
Ipermestra de Giovanni Paisiello, Leopold el va sentir de
tornada cap a Viena des de Florència, on havia instal·lat
el seu fill Ferran com el nou arxiduc de la Toscana. L’altra
cantant principal era la soprano Maria Marchetti Fantozzi,
que havia actuat amb Bedini a Florència l’any 1785 a
L’Olimpiade de Gianbattista Borghi, i també a Carnival el
1789, a Gènova, en dues sèries d’òperes.
L’únic cantant amb què Mozart havia treballat anteriorment era el tenor Antonio Baglioni, que havia interpretat el paper de Don Ottavio a Don Giovanni per a
l’estrena a Praga el 1787. Atès que hi havia dos números
anteriors per a Sesto redactats en clau de tenor, és
possible que Mozart en principi hagués pensat que
Baglioni faria de Sesto, en comptes de Tito. Però aquests
esborranys van haver de descartar-se quan Bedini va ser
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«Parto, parto» (Sesto, acte I)

Una ària preciosa amb un passatge per a clarinet
obligat, escrit per al clarinetista i amic de Mozart
Anton Stadler

“Deh, conservate o Dei” (Sesto,
Vitellia, Annio, Servilia i Publio,
acte I)
El gran final del primer acte està marcat per la
tensió dramàtica creixent a partir de l’incendi del
Capitoli. Clímax i anticlímax en una pàgina que
demostra l’extraordinari talent teatral de Mozart.

«Non più di fiori» (Vitellia, acte II)
La gran ària de Vitellia, amb els remordiments
que la roseguen per dins, amb acompanyament
obligat del corno di bassetto.
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contractat per interpretar Sesto i es va assignar a Baglioni el paper protagonista.
El paper de la partitura autògrafa de Tito mostra l’ordre
aproximat en què Mozart va escriure la música. Òbviament va començar amb alguns dels conjunts de l’acte
primer, així com les àries per a Baglioni (en el paper de
Tito). Mozart va escriure molts pocs recitatius simples;
de fet, es diu que ho va fer un dels seus alumnes mentre
Mozart escrivia la resta de la música.

Sense trair els paràmetres de l’opera seria,
a La clemenza di Tito, Mozart va insuflar
nous aires en el gènere, gràcies a un
llenguatge musical harmònicament molt ric.
Malgrat que se’ls ha criticat sovint, els recitatius són correctes; probablement, el compositor va haver d’instruir
l’alumne sobre on havia de començar i acabar el recitatiu,
per tal de fer una transició harmònica fluïda d’una peça a
una altra. Segurament també va recaure en el compositor
la responsabilitat d’introduir recitatius acompanyats en
el diàleg, i tots aquests els va escriure el mateix Mozart
(encara que en la partitura autògrafa en falta un).
Sens dubte, l’obertura es va escriure al final, i Daniel
Heartz fa una proposta convincent que presenta un
argument dramàtic que representa la clemència de Tito.
També destaca les diverses maneres en què La clemenza
di Tito i Die Zauberflöte comparteixen el mateix llenguatge musical harmònicament ric (un estil “imperial”, com
Christoph Wolff l’ha anomenat).
Tot i que l’òpera no va agradar a tothom el dia de l’estrena, després de tot un llarg dia de celebracions amb motiu
de la coronació de Leopold II, tampoc no va ser un fracàs.
En una de les seves últimes cartes d’octubre de 1791,
Mozart declarava que l’última representació de Tito del 30
de setembre —també la data de la primera representació
de Zauberflöte— havia estat tot un èxit. En aquella època,
lluny de ser un gènere passat de moda, l’opera seria
estava ben viva i La clemenza di Tito va tenir un paper
primordial a l’hora de consolidar el prestigi de Mozart
després de la seva mort. Només que hagués viscut uns
quants anys més, probablement tindríem altres òperes de
la mateixa línia que Tito i Zauberflöte.
Extracte de l’article de Paul Corneilson a la publicació
Temporada d’òpera 2019-2020 d'Amics del Liceu

EN ESCENA
Stéphanie
d’Oustrac
Mezzosoprano

Myrtò
Papatanasiu
Soprano

TITO

Paolo
Fanale
Tenor

El tenor italià va estudiar al
Conservatori Vincenzo Bellini
de Palerm i va fer el seu debut
professional com a Don Ottavio
(Don Giovanni) a Pàdua. Des
d’aleshores ha treballat en
teatres com els de Milà, Nova
York, París, Londres, Viena o
Munic. L’han dirigit mestres com
Claudio Abbado, Rafael Frühbeck
de Burgos, Daniele Gatti, James
Levine, Kurt Masur o Zubin Mehta. El seu repertori inclou rols
com Fenton (Falstaff ), Nemorino
(L’elisir d’amore), Tamino (Die
Zauberflöte) o Ferrando (Così
fan tutte).

SESTO

VITTELIA

Nascuda a Rennes (França), és
la neboda neta dels compositors francesos Francis Poulenc
i Jacques La Presle. Formada
al Conservatori de Lió, es va
donar a conèixer gràcies al
director William Christie i la
formació Les Arts Florissants,
amb la qual va mantenir una
estreta col·laboració. Inicialment especialitzada en l’òpera
barroca, no trigaria a ampliar
el seu repertori en títols
com Les contes d’Hoffmann,
Carmen, L’heure espagnole,
Béatrice et Bénédict o Pélleas
et Mélisande. La mezzosoprano francesa debuta al Liceu.

Comença la seva educació
musical als cinc anys, tocant el
violí, i posteriorment es dedica
al cant. L’any 1992 va guanyar
el concurs de cant Luciano Pavarotti, i això li va permetre debutar en el rol principal d’Alice
(Giampalo Testoni). El 2016 va
ser guardonada amb el Premio
Abbiati per la seva interpretació
d’Anna Bolena a Bèrgam. És
cantant habitual a les òperes
de Milà, Londres o Nàpols, a
més del Festival de Salzburg. La
soprano italiana torna al Liceu
després del seu debut com a
Donna Anna (Don Giovanni) la
temporada 2016/17.

Carmela
Remigio
Soprano

VITTELIA

DIRECCIÓ D’ESCENA

La soprano nascuda a Grècia
torna al Liceu després d’haver-hi debutat la temporada 2016/17 com a Donna
Elvira (Don Giovanni). Aquesta
cantant habitual a les òperes
de Nova York, Viena, Berlín,
París o Munic ha estat dirigida
per mestres com Teodor
Currentzis, Marc Minkowski,
Ádám Fischer o Alberto Zedda,
a més de directors d’escena
com Robert Carsen, David
McVicar, Franco Zeffirelli, Pier
Luigi Pizzi o Stefan Herheim.
Recentment ha interpretat
Violetta (La traviata), Amelia
(Simon Boccanegra) o Armida
(La finta giardiniera).

Nascut a Glasgow, es va formar
a la Royal Scottish Academy of
Music and Drama. És un dels
directors d’escena més aclamats
a escala internacional, i al Liceu
se’l recorda per les seves produccions de les òperes Manon
(temporada 2006/07), Adriana
Lecouvreur (2011/12), Agrippina
(2013/14), La traviata (2014/15)
i, especialment, Andrea Chénier
(2017/18) amb Jonas Kaufmann,
Sondra Radvanovsky i Carlos
Álvarez. Treballa habitualment
en teatres d’òpera com els de
Londres, Chicago, Milà, París o
Brussel·les, així com als festivals
d’Ais de Provença i Glyndebourne.

David
McVicar
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Veurem qui serà més constant, la perfídia dels altres
o la meva pròpia clemència. (Tito)

“RESURRECCIÓ”
DE MAHLER,
SIMFONIA NÚM. 2
Direcció:
Josep Pons
Memorial
Pau Casals
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Resurrecció, reinici i
renovació en clau
musical sota la direcció
del mestre Josep Pons

E

strenada el 1895 a Berlín i dirigida pel mateix
Mahler, la segona simfonia del catàleg del
músic bohemi és la primera a incorporar la
veu solista (soprano i contralt) i el cor. Entesa
com un símbol de l’esperança en la resurrecció, el
sobrenom encaixa a la perfecció amb una pàgina
monumental, de gran intensitat emocional i amb
referents autobiogràfics.
Una pàgina escaient al record d’un Liceu que va ressorgir de les seves cendres i que va reobrir les portes, amb
il·lusió renovada, ara fa vint anys.
Un repte per a l’orquestra i el cor titular del Liceu, davant
la batuta experimentada de Josep Pons.

SOPRANO: Chen Reiss
MEZZOSOPRANO: Karen Cargill

Orquestra Simfònica i Cor
del Gran Teatre del Liceu
DIRECCIÓ: Josep Pons
DIRECCIÓ DEL COR: Conxita Garcia

Març 2020
DIUMENGE 1

17 h

Torn

Preus

T

De 10 € a 140 €
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MARÇ

1

2020
17 H
CONCERT

LOHENGRIN
Richard
Wagner

Klaus Florian Vogt
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ÒPERA ROMÀNTICA EN TRES ACTES
Llibret de Richard Wagner
Estrena absoluta: 28/08/1850, al Großherzogliches Hoftheater de Weimar
Estrena a Barcelona: 17/05/1882, al Teatre Principal
Estrena al Liceu: 06/03/1883
Darrera representació al Liceu: 05/09/2012 (en versió concert)
Total de representacions al Liceu: 245

Ó
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19 H
ESTRENA
ÒPERA

U

n paisatge d’hivern. Tres mons
enfrontats, a mode de cubs
suspesos a l’aire. I, al centre,
l’heroi provinent de qui sap on,
sense nom i amb un únic destí: salvar els
desvalguts, víctimes de la injustícia. Com
Elsa, destinada a ser l’esposa del cavaller
provinent del Monsalvat. El desvetllament
de la seva identitat farà caure els homes del
Brabant, tot i l’emergència d’un ordre nou.
Amb aquesta òpera, Katharina Wagner
(besneta del compositor i directora del
Festival de Bayreuth) debuta a Barcelona
amb una de les obres més emblemàtiques
—i la més romàntica— de Richard Wagner.
I la primera del compositor alemany que
es va estrenar a Barcelona, el 1882.
El repartiment inclou Klaus Florian Vogt,
un dels tenors més aclamats arreu del
món com a especialista en el repertori
wagnerià, i Evelyn Herlitzius, que, després
de la reeixida Elektra, torna ara com a
Ortrud. Després dels èxits amb Der Ring
des Nibelungen i Tristan und Isolde, Josep
Pons torna a enfrontar-se des del fossat a
una òpera de Richard Wagner.

Katharina Wagner,
besneta del
compositor, debuta
al Liceu amb una
nova producció amb
Herlitzius i Vogt.
Fitxa artística
DIRECCIÓ MUSICAL: Josep Pons
DIRECCIÓ D’ESCENA: Katharina Wagner
ESCENOGRAFIA: Marc Löhrer
VESTUARI: Thomas Kaiser
DRAMATÚRGIA: Daniel Weber
COPRODUCCIÓ: Gran Teatre del Liceu

i Oper Leipzig

Intèrprets
HEINRICH: Günther Groissböck
LOHENGRIN: Klaus Florian Vogt
ELSA DE BRABANT: Erin Wall
FRIEDRICH DE TELRAMUND: Carsten

Wittmoser
ORTRUD: Evelyn Herlitzius
HERALD DEL REI: Roman Trekel

Març 2020

Torn

Preus

DIJOUS 19

19 h

H

De 15 € a 290 €

DIUMENGE 22

17 h

T

De 15 € a 290 €

Orquestra Simfònica i Cor del Gran
Teatre del Liceu

DIMECRES 25

19 h

B

De 15 € a 290 €

DIRECCIÓ DEL COR: Conxita Garcia

DISSABTE 28

19 h

C

De 15 € a 290 €

DIMARTS 31

19 h

A

De 15 € a 290 €

Abril 2020
DIVENDRES 3

19 h

E

De 15 € a 290 €

DIUMENGE 5*

17 h

F

De 15 € a 290 €

* Funció amb audiodescripció
Durada aproximada: 4 hores 15 minuts
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Imatges generades per ordinador
per al projecte de Lohengrin
dirigit per Katharina Wagner.
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passa també a Lohengrin. Arriba el cavaller, venç el
malvat Telramund i, com en els contes, declara el
seu amor per la formosa donzella, Elsa. El primer
acte s’acaba amb una nota de triomf que és el punt
culminant de l’òpera, ja que a partir d’aquí tot va
cap avall. Això és així perquè Lohengrin és “romàntic”, en aquest sentit, només en aparença.
Pels volts del 1800, una generació d’escriptors i pensadors alemanys va encetar un moviment anomenat Romanticisme, que responia al que percebien
com a limitacions de la Il·lustració i el seu èmfasi
en allò racional i empíric. Volien, també, recuperar
l’autèntica cultura alemanya, que havia estat anul·lada per l’universalisme emergent de la modernitat i
pel domini francès a l’Europa dels segles XVII i XVIII.
El que fa el Romanticisme és explorar la possibilitat
d’uns mons que podem intuir però no conèixer, i
admetre que no totes les coses del món es poden
entendre amb les eines de la raó i l’evidència. Els romàntics no anhelaven altra cosa que transcendir la
nostra prosaica, temporal i inherentment insatisfactòria dimensió per atènyer quelcom més espiritual,
durador i gratificant.

FORA
DE L’ABAST
Nicholas
Vazsonyi
Professor de Cultura Alemanya
a la University of South California

Totes les obres escèniques de l’etapa de maduresa de Richard Wagner tenen una designació de
gènere que demana la nostra atenció, ja que ens
facilita una clau per desentranyar el drama. Lohengrin és “eine Romantische Oper in drei Akten”
(“una òpera romàntica en tres actes”). El terme
romàntic vol dir moltes coses. La més coneguda
és la del cavaller enfundat en una armadura lluent
que sorgeix del no-res per rescatar una damisel·la
en perill. És una fantasia de l’edat mitjana que
continua alimentant els somnis, les pel·lícules de
Disney per a nens i els drames d’acció per a adults
en què, malgrat el moviment d’alliberament femení —o potser a causa d’ell—, segueixen presents
els arquetips de l’home i la dona. Això és el que

Lohengrin, estrenada el 1849, combina tots els
elements delRomanticisme, però d’una manera
que pot resultar enganyosa a primera vista. Tot i
que aparentment el tema és la damisel·la en perill
i el cavaller de l’armadura lluenta, el Lohengrin de
Wagner deconstrueix aquest argument. Demostra,
també, que el tipus d’amor reflectit en els contes de
fades només és això: un conte de fades. El matrimoni entre Elsa i Lohengrin es basa en una il·lusió, una
projecció del que tots dos imaginen que és l’altre.
No escolten l’altre i, per tant, no arriben a conèixer la
persona real que hi ha sota la capa superficial. És un
perfecte matrimoni de fantasia, que es trenca en les
primeres vint-i-quatre hores. Per tant, la famosa marxa nupcial amb què comença el tercer acte inaugura
una fantasia condemnada al fracàs. Per què està
condemnat, aquest matrimoni? Pel que sabem a
partir dels seus escrits i de les relacions entre Wotan
i Fricka, Hunding i Sieglinde, i el rei Marke i Isolda,
Wagner considerava que l’amor i el matrimoni
s’excloïen mútuament.
Des de bon començament, Wagner mostra amb la
música el que s’esdevé en l’obra: la trobada de dos
mons totalment separats l’un de l’altre. Cada un
intenta obrir-se camí per arribar a l’altre. El moment
àlgid, o transcendència, és un principi estructurador
fonamental en la música romàntica; recordem, per
exemple, les simfonies de Beethoven: van creixent
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fins a assolir uns clímaxs tremends que se’ns enduen ben
amunt. Wagner també té aquests moments, però aquí, al
preludi del primer acte de Lohengrin, ja des de la primera
nota ens trobem en un reialme transcendent. No ens hi
transporten, és que ja hi som.
Per fer-ho encara més evident, el contrast musical entre
el preludi i el començament del primer acte no podria
ser més marcat. En lloc dels sons eteris que emeten els
acords sostinguts dels violins separats i els instruments
de vent aguts, escoltem les cordes i els metalls greus que
toquen una sèrie d’acords trencats, mundans i totalment
mancats d’inspiració, que precedeixen la fanfàrria amb la
qual s’anuncia l’herald. Música purament funcional per
a un món funcional. Els mons de Lohengrin i la Cort de
Brabant són contraposats, i Wagner anticipa el que serà
el nucli de la tragèdia imminent: la incommensurabilitat
d’aquests dos mons que estan a punt de trobar-se.
El primer indici que tenim d’aquest contacte és el
moment en què Elsa relata el seu somni. Fixem-nos que
l’orquestració i les harmonies recuperen l’aura del preludi.
La protagonista relata com el so dels seus crits s’ajunta
amb l’èter, fins que ja no se senten. Les persones reunides
al seu voltant pensen que és boja, però quan es refà i
descriu la seva visió, torna a sonar el motiu del preludi. A
través del seu somni, Elsa ateny una forma de transcendència que la porta a un altre reialme. Mentre que al

MOMENTS
MUSICALS

CLAU

preludi, nosaltres, els oients, ja ens trobem en aquesta
altra dimensió, ara el que experimentem a través d’Elsa
és el procés de desplaçament musical fins a l’interior
d’aquesta esfera. Elsa té probablement una connexió amb
Lohengrin que els altres no tenen, però encara no està en
la mateixa longitud d’ona —literalment— que ell, ja que
canta en La bemoll major i Lohengrin ho fa en La major.
El que volia dir el compositor és que la protagonista està
més oberta a les possibilitats d’allò irracional del que ho
estaven els homes instruïts de l’anomenada Il·lustració.
Però resulta que amb això no n’hi ha prou, ja que si Elsa
“parla” en La bemoll i Lohengrin ho fa en La, literalment
els dos s’estan parlant sense entendre el que diu l’altre.
I tot això ens porta directament a les qüestions prohibides. Lohengrin disposa que es casarà amb Elsa i la protegirà, però amb la condició que ella no li demani mai pel
seu origen, nom o classe: aquells fragments d’informació
externs a allò que som per dins, però que no deixen de
ser els fonaments de la nostra identitat, ja que defineixen
la manera com encaixem en el context social en general.
Elsa, que al cap i a la fi és humana, necessita saber aquestes coses. I, si convenim que en realitat és un ésser humà
modern, encara amb més raó necessitarà saber-les.
Extracte de l’article de Nicholas Vazsonyi a la publicació
Temporada d’òpera 2019-2020 d'Amics del Liceu

«Einsam in trüben Tagen» (Elsa, acte I)
Delicada ària d’Elsa en la qual confessa el somni en
què se li apareix un cavaller que sortirà a defensar-la,
després d’haver estat acusada d’assassinar el seu
germà Gottfried.

Escena d’Ortrud i Elsa (Elsa i
Ortrud, acte II)
Magnífica escena entre els dos personatges femenins
protagonistes, que serveix per contraposar la bondat
(Elsa) a la maldat més absoluta (Ortrud).

«In fernem Land» (Lohengrin, acte III)
Lohengrin revela els seus orígens i la seva procedència
abans de deixar les terres del Brabant i d’abandonar
Elsa a la seva sort.
Klaus Florian Vogt
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EN ESCENA
Klaus
Florian
Vogt
Tenor

Evelyn
Herlitzius
Soprano

LOHENGRIN

HEINRICH

Considerat un dels millors tenors wagnerians de la seva generació, arriba al Liceu amb un
dels seus rols més emblemàtics,
el de Lohengrin, que, des de
l’any 2002, ja ha interpretat en
els escenaris més importants
del món, com els de les ciutats
de Nova York, Berlín, Viena
o Munic, així com al Festival
Wagner de Bayreuth. També és
un reconegut intèrpret de rols
com Erik (Der fliegende Holländer), Tannhäuser, Siegmund
(Die Walküre) o Walter (Die
Meistersinger von Nürnberg).
Ha inaugurat la temporada del
Teatro alla Scala de Milà com a
Florestan (Fidelio).

El baix austríac ha estat
alumne del baix-baríton José
van Dam, i ha desenvolupat
la seva carrera en teatres
d’òpera com els de Nova
York, Milà, Munic, Viena,
París o Berlín, així com en
els festivals de Salzburg i el
Wagner de Bayreuth. Pel que
fa al repertori wagnerià, a
més de Heinrich, interpreta
habitualment rols com el
de Hunding (Die Walküre),
Hermann (Tannhäuser), Veit
Pogner (Die Meistersinger
von Nürnberg), Rei Marke
(Tristan und Isolde), Gurnemanz (Parsifal), Heinrich
(Lohengrin) o Daland (Der
fliegende Holländer).

Günther
Groissböck
Baix

ORTRUD

ELSA DE BRABANT

Considerada una de les millors
sopranos dramàtiques del
moment, torna al Liceu després
de la seva reeixida Elektra
(2016/17), que li va valdre
el premi a la millor cantant
femenina de la temporada en
els guardons de la crítica dels
Amics del Liceu. Com a cantant
wagneriana, va inaugurar la
temporada 2012/13 del Teatro
alla Scala de Milà interpretant
Ortrud al costat de Jonas
Kaufmann i dirigida per Daniel
Barenboim. A més, des del seu
debut al Festival Wagner de
Bayreuth l’any 2002 interpretant Brünnhilde, hi ha tornat
en nombroses ocasions.

La soprano canadenca s’estrena al Liceu debutant com
a Elsa de Brabant, després
d’haver demostrat la seva versatilitat en un ampli repertori
que va de Mozart i Beethoven
a Britten i Strauss. L’any 2004
va haver de substituir a última
hora Karita Mattila com a
Donna Anna (Don Giovanni)
en la inauguració de la temporada de l’Òpera de Chicago,
la qual cosa li va permetre
donar-se a conèixer a escala
internacional. Des d’aleshores
s’ha presentat amb èxit en teatres d’òpera com els de Nova
York, Milà, Viena o París.

Erin
Wall
Soprano
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Com has pogut arrencar-me el secret?
Ara no tinc més remei que abandonar-te! (Lohengrin)

GIS ELLE
D’AKRAM
K H AN English
National
Ballet

DA
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R E/S82
/ 82

Directora:
Tamara
Rojo

Akram Khan reimagina
en clau contemporània el
ballet clàssic de Giselle en
una producció de l’ENB,
dirigit per Tamara Rojo.

A

mb dramatúrgia i coreografia d’Akram Khan
sobre una partitura de Vincenzo Lamagna
que recrea la partitura original d’Adolphe
Adam, aquesta relectura de Giselle és una mirada cap al costat fosc i sinistre de la història dels esperits
de les donzelles mortes.
Aclamat i premiat com un dels millors espectacles coreogràfics europeus, el muntatge compta amb decorats i
vestuari de Tim Yip, col·laborador del cineasta Ang Lee.
Precisió i energia demoníaques és el que desprèn la
producció imaginada per Khan sobre un dels títols
indispensables del ballet romàntic, recreat magistralment
i amb una traducció plàstica d’una estranya i corprenedora bellesa.

DIRECCIÓ I COREOGRAFIA: Akram Khan
MÚSICA: Vincenzo Lamagna (a partir de la partitura

original d’Adolphe Adam)
ESCENOGRAFIA I VESTUARI: Tim Yip
IL·LUMINACIÓ: Mark Henderson
DRAMATÚRGIA: Ruth Little
SO: Yvonne Gilbert
COPRODUCCIÓ: Festival Internacional de

Manchester i el Teatre Sadler’s Wells de Londres

Abril 2020

Torn

Preus

DIMECRES 22

20 h

A

De 10 € a 180 €

DIJOUS 23

20 h

D

De 10 € a 180 €

DIVENDRES 24

20 h

B

De 10 € a 180 €

DISSABTE 25

17 h

H

De 10 € a 180 €

DISSABTE 25

21.30 h

E

De 10 € a 180 €

Durada aproximada: 2 hores

Giselle d’Akram Khan
(English National Ballet).
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ABRIL

22
2020

20 H
ESTRENA
DANSA

LA VIOLÈNCIA DE
LA DESIGUALTAT:
REINVENTANT
GISELLE
Ruth
Little
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Giselle d’Akram Khan
(English National Ballet).
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Giselle, d’Akram Khan, és una obra de memòria i testimoni; una revisió del ballet narratiu clàssic vist des de l’òptica de la globalització i les seves desigualtats de riqueses,
poder i feina. Segueix l’estructura narrativa de l’original
del segle XIX, “una història romàntica d’amor, perdó i
traïció” que s’adapta a les circumstàncies d’una comunitat de treballadors migrants (els “camperols” de la versió
original). L’escenari de Giselle clàssica és l’Alemanya medieval; la versió de Khan és una versió abstracta dels nostres
temps, transparent fins als cicles econòmics del passat.
L’impuls per renovar la història de la Giselle es basa en
la situació precària actual dels migrants i refugiats de
tot arreu, la marginació de les persones que busquen

seguretat en llocs cada vegada més inaccessibles per
a ells darrere de murs literals i metafòrics. La història
revisada per Khan estableix una connexió entre
Manchester, capital mundial de la indústria del tèxtil
al segle XIX i començaments del XX, i Bangladesh,
lloc de naixement dels pares de Khan i, actualment,
una ubicació clau per als fabricants i beneficiaris de
la indústria contemporània de la confecció de roba
en l’àmbit global. El reflux de la marea econòmica a
Bengala a finals del segle XVIII, que va contribuir a la
riquesa i al poder de la indústria cotonera puixant
de Manchester, que va deixar la ciutat de Dacca en
ruïnes, va anar seguit del col·lapse de la indústria
britànica a mitjan segle XX, per la qual cosa es va
generar un flux de capital i inversions cap a Dacca
en els anys vuitanta. En tots dos països, els poders
econòmics van impulsar i abandonar diverses
vegades grans projectes industrials, cosa que va
deixar espais dilapidats, propicis per a les històries
dels treballadors: “La ideologia de la raó econòmica
ha omès fins ara en gran manera els costos que
suposa per a la societat la seva expansió majestuosa pel món”1.
En el primer acte, la Giselle, una extreballadora
d’una fàbrica de roba, exiliada amb la seva comunitat de la seva terra natal i sense feina, intenta
entrar al lloc on els amos de la fàbrica viuen una
vida luxosa, amb les fronteres protegides per un
mur de gran altura. La Giselle està enamorada de
l’Albrecht, un membre de la classe acomodada que
va darrere d’ella disfressat de vagabund. Però Hilarió
també està enamorat de la Giselle; és un marginat
trampós amb l’astúcia d’una guineu, que travessa
àgilment la frontera entre rics i pobres a la recerca
d’avantatges. Hilarió negocia la relació entre la seva
pròpia comunitat i els nobles visitants, entre els
quals hi ha Bathilde, la promesa d’Albrecht, embolcallada amb un fi vestit que Giselle reconeix haver
teixit amb les seves pròpies mans. Desemmascarat
per Hilarió com a impostor i obligat a decidir triar
entre una vida privilegiada i la precarietat de l’existència dels marginats, Albrecht torna a Bathilde,
traint Giselle i abandonant el fruit secret del seu
amor. Perduda a la frontera entre dos mons tan desiguals, el destí de Giselle queda segellada quan els
nobles es retiren a la seguretat i privacitat. El segon
acte no està ambientat en un clar de bosc espectral
com en el ballet blanc de l’original, sinó darrere del

mur, en una deteriorada fàbrica fantasma. Aquí
han treballat les dones migrants del primer acte,
i massa hi han mort, víctimes no d’amors traïts,
sinó d’accidents industrials causats per l’avarícia,
la negligència o l’esgotament. La fàbrica fantasma
està turmentada per la memòria de les dones (les
Willis) que n’han travessat les portes i no n’han tornat mai. En aquest espai maleït, les Willis busquen
venjar-se d’aquells que les han ferit. Les canyes de
bambú que porten són armes i, alhora, vestigis
d’un passat preindustrial. Giselle és una nouvinguda
en aquest món, encara íntima amb la vida i l’amor
que acaba de perdre. El seu desig de trencar el cicle
de violència que posa fi a la vida d’Hilarió la porta
a reconciliar-se amb Albrecht i a alliberar-lo de la
justícia venjativa de les Willis.

La Giselle d’Akram Khan és una obra
de rituals i cicles, impregnada de la
memòria del moviment, la violència
de la desigualtat, així com de la
resiliència, la capacitat i els desitjos
del cos humà.
Durant molts mesos d’investigació i assaig, Khan,
els ballarins i l’equip creatiu es van inspirar en el ric
recurs de la Giselle de l’English National Ballet en
la versió icònica de Mary Skeaping, així com també
en l’enorme repertori d’imatges, sons i formes de
moviment contemporanis i d’arxiu, associats als
processos industrials, la tradició de la dansa Kathak,
les cerimònies de la cort, els balls folklòrics, el moviment dels animals i la migració humana. A partir
d’aquests materials s’ha elaborat un vocabulari
de moviment que es va adaptar a les circumstàncies de la narració i al seu context, incloent-hi la
naturalesa monumental i el potencial dinàmic de
l’escenari. Aquesta nova versió presenta la Giselle
ancestral, que honra el seu llegat perdurable i el
caràcter mític de la seva història, alhora que permet
que els temes i poders contemporanis “econòmics,
físics i socials” la transformin en un testament dels
nostres temps turbulents. La Giselle d’Akram Khan
és una obra de rituals i cicles, impregnada de la memòria del moviment, la violència de la desigualtat,
així com de la resiliència, la capacitat i els desitjos
del cos humà.

1 Jeremy Seabrook. The Song of the Shirt: The High Price of
Cheap Garments, from Blackburn to Bangladesh. Londres:
Hurst, 2015, p. 262.
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TEMPORADA
DELS 20 ANYS
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 donar suport a la
cultura, la música, l’òpera, la ciutat i el
país. Una experiència vital. Una vivència col·lectiva d’emocions intenses.
En la temporada dels 20 anys el Liceu vol promoure i facilitar l’accés als
abonaments a tota la ciutadania. Com
a novetat, els abonaments de butaca fixa incorporen un descompte del
25% (en els torns de 12 funcions), un
20% (en els torns de 9 o 6 funcions)
i un descompte especial del 35% en
els abonaments populars (de 6 o 3
funcions). A més, els abonats gaudiran
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.

Abonaments de Butaca Fixa

25%

ABONAMENT DE 12 FUNCIONS (Torns A, B, C i T)

DESCOMPTE

Torn A
LES GRANDS BALLETS CANADIENS
TURANDOT
DOÑA FRANCISQUITA
CAVALLERIA RUSTICANA I PAGLIACCI
AIDA
LA CLEMENZA DI TITO
LOHENGRIN
GISELLE D’AKRAM KHAN
SEMIRAMIDE V.C.
ALCIONE
CARMEN
IL BARBIERE DI SIVIGLIA

PREUS
Import abonament (25% dte.)
Import entrades sense abonament
ESTALVI

Dimarts
Dimarts
Diumenge
Dilluns
Dilluns
Dimarts
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dilluns
Dilluns

17/09/2019
15/10/2019
17/11/2019
09/12/2019
13/01/2020
25/02/2020
31/03/2020
22/04/2020
30/04/2020
22/05/2020
15/06/2020
27/07/2020

20.00 h
20.00 h
18.00 h
20.00 h
20.00 h
20.00 h
19.00 h
20.00 h
20.00 h
20.00 h
20.00 h
20.00 h

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

Z7

Z8

ZA

1.676
2.235
559

1.467
1.955
488

1.197
1.590
393

911
1.215
304

676
900
224

467
620
153

338
450
112

126
170
44

2.335
3.110
775

Torn B
TURANDOT
DOÑA FRANCISQUITA
CAVALLERIA RUSTICANA I PAGLIACCI
AIDA
LA CLEMENZA DI TITO
LOHENGRIN
GISELLE D’AKRAM KHAN
ALCIONE
CONCERT 20è ANIVERSARI:
JUAN DIEGO FLÓREZ
CARMEN
DE SCHEHERAZADE A YO, CARMEN
IL BARBIERE DI SIVIGLIA

PREUS
Import abonament (25% dte.)
Import entrades sense abonament
ESTALVI
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Dijous
Dilluns
Dijous
Dijous
Dijous
Dimecres
Divendres
Dilluns
Dijous

10/10/2019
11/11/2019
05/12/2019
23/01/2020
20/02/2020
25/03/2020
24/04/2020
18/05/2020
21/05/2020

20.00 h
20.00 h
20.00 h
20.00 h
20.00 h
19.00 h
20.00 h
20.00 h
20.00 h

Dimarts
Divendres
Dijous

09/06/2020
03/07/2020
30/07/2020

20.00 h
20.00 h
20.00 h

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

Z7

Z8

ZA

1.642
2.190
548

1.437
1.915
478

1.178
1.565
387

896
1.195
299

657
875
218

449
595
146

323
430
107

123
165
42

2.253
3.000
747

Torn C
LES GRANDS BALLETS CANADIENS
TURANDOT
DOÑA FRANCISQUITA
CAVALLERIA RUSTICANA I PAGLIACCI
RECITAL 20è ANIVERSARI:
JAVIER CAMARENA
AIDA
LA CLEMENZA DI TITO
LOHENGRIN
ALCIONE
CARMEN
DE SCHEHERAZADE A YO, CARMEN
IL BARBIERE DI SIVIGLIA

PREUS
Import abonament (25% dte.)
Import entrades sense abonament
ESTALVI

Dissabte
Divendres
Dissabte
Diumenge

14/09/2019
25/10/2019
16/11/2019
15/12/2019

20.00 h
20.00 h
20.00 h
18.00 h

Dissabte

18/01/2020

20.00 h

Dissabte
Dissabte
Dissabte
Dissabte
Dijous
Dissabte
Divendres

01/02/2020
22/02/2020
28/03/2020
16/05/2020
18/06/2020
04/07/2020
24/07/2020

20.00 h
20.00 h
19.00 h
20.00 h
20.00 h
21.00 h
20.00 h

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

Z7

Z8

ZA

1.582
2.110
528

1.389
1.850
461

1.136
1.510
374

862
1.150
288

634
845
211

441
585
144

319
425
106

123
165
42

2.211
2.945
734

Torn T
LES GRANDS BALLETS CANADIENS
TURANDOT
DOÑA FRANCISQUITA
CAVALLERIA RUSTICANA I PAGLIACCI
AIDA
LA CLEMENZA DI TITO

Diumenge
Diumenge
Diumenge
Diumenge
Diumenge
Diumenge

"RESURRECCIÓ" DE MAHLER, SIMFONIA NÚM. 2
LOHENGRIN
SEMIRAMIDE V.C.
CARMEN
DE SCHEHERAZADE A YO, CARMEN
IL BARBIERE DI SIVIGLIA

PREUS
Import abonament (25% dte.)
Import entrades sense abonament
ESTALVI

15/09/2019
13/10/2019
10/11/2019
22/12/2019
19/01/2020
23/02/2020

17.00 h
17.00 h
17.00 h
18.00 h
17.00 h
17.00 h

Diumenge

01/03/2020

17.00 h

Diumenge
Diumenge
Diumenge
Diumenge
Diumenge

22/03/2020
03/05/2020
14/06/2020
05/07/2020
02/08/2020

17.00 h
17.00 h
17.00 h
17.00 h
17.00 h

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

Z7

Z8

ZA

1.571
2.095
524

1.378
1.835
457

1.128
1.500
372

855
1.140
285

627
835
208

441
585
144

316
420
104

120
160
40

2.204
2.935
731

* Respecte a la temporada 2018/19, la ZA és equivalent a la zona 1, la Z1 a la zona 2a i la Z2 a la zona 2b.
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20%

ABONAMENT DE 9 FUNCIONS (Torns D, E i H)

DESCOMPTE

Torn D
LES GRANDS BALLETS CANADIENS
TURANDOT
DOÑA FRANCISQUITA
CAVALLERIA RUSTICANA I PAGLIACCI
AIDA
LA CLEMENZA DI TITO
GISELLE D’AKRAM KHAN
CARMEN
IL BARBIERE DI SIVIGLIA

PREUS
Import abonament (20% dte.)
Import entrades sense abonament
ESTALVI

Dijous
Divendres
Dimarts
Dilluns
Dilluns
Divendres
Dijous
Diumenge
Dimarts

19/09/2019
18/10/2019
12/11/2019
16/12/2019
27/01/2020
17/04/2020
23/04/2020
21/06/2020
21/07/2020

20.00 h
20.00 h
20.00 h
20.00 h
20.00 h
20.00 h
20.00 h
18.00 h
20.00 h

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

Z7

Z8

ZA

1.328
1.660
332

1.160
1.450
290

944
1.180
236

720
900
180

532
665
133

368
460
92

268
335
67

100
125
25

1.840
2.300
460

Torn E
TURANDOT
DOÑA FRANCISQUITA
CAVALLERIA RUSTICANA I PAGLIACCI
AIDA
LOHENGRIN
GISELLE D’AKRAM KHAN
LA CLEMENZA DI TITO
ALCIONE
CARMEN

PREUS
Import abonament (20% dte.)
Import entrades sense abonament
ESTALVI

Dimarts
Divendres
Divendres
Dijous
Divendres
Dissabte
Dimecres
Dissabte
Dijous

22/10/2019
15/11/2019
13/12/2019
30/01/2020
03/04/2020
25/04/2020
29/04/2020
23/05/2020
11/06/2020

20.00 h
20.00 h
20.00 h
20.00 h
19.00 h
21.30 h
20.00 h
20.00 h
20.00 h

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

Z7

Z8

ZA

1.396
1.745
349

1.216
1.520
304

988
1.235
247

756
945
189

560
700
140

388
485
97

284
355
71

104
130
26

1.928
2.410
482

Torn H
TURANDOT
CAVALLERIA RUSTICANA I PAGLIACCI
AIDA
LA CLEMENZA DI TITO
LOHENGRIN
GISELLE D’AKRAM KHAN
ALCIONE
CARMEN
IL BARBIERE DI SIVIGLIA

PREUS
Import abonament (20% dte.)
Import entrades sense abonament
ESTALVI
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Dijous
Dijous
Dijous
Dimecres
Dijous
Dissabte
Dimecres
Dilluns
Dimarts

24/10/2019
12/12/2019
16/01/2020
19/02/2020
19/03/2020
25/04/2020
20/05/2020
22/06/2020
28/07/2020

20.00 h
20.00 h
20.00 h
20.00 h
19.00 h
17.00 h
20.00 h
20.00 h
20.00 h

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

Z7

Z8

ZA

1.368
1.710
342

1.192
1.490
298

972
1.215
243

740
925
185

548
685
137

384
480
96

276
345
69

100
125
25

1.908
2.385
477

20%

ABONAMENT DE 6 FUNCIONS (Torns F i G)

DESCOMPTE

Torn F
TURANDOT
CAVALLERIA RUSTICANA I PAGLIACCI
LOHENGRIN
LA CLEMENZA DI TITO
DE SCHEHERAZADE A YO, CARMEN
IL BARBIERE DI SIVIGLIA

PREUS
Import abonament (20% dte.)
Import entrades sense abonament
ESTALVI

Diumenge
Dissabte
Diumenge
Diumenge
Dissabte
Dissabte

20/10/2019
21/12/2019
05/04/2020
26/04/2020
04/07/2020
01/08/2020

18.00 h
20.00 h
17.00 h
18.00 h
17.00 h
18.00 h

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

Z7

Z8

ZA

888
1.110
222

776
970
194

632
790
158

484
605
121

356
445
89

248
310
62

180
225
45

68
85
17

1.232
1.540
308

Torn G
TURANDOT
CAVALLERIA RUSTICANA I PAGLIACCI
AIDA
LA CLEMENZA DI TITO
CARMEN
IL BARBIERE DI SIVIGLIA

PREUS
Import abonament (20% dte.)
Import entrades sense abonament
ESTALVI

Dimecres
Dijous
Dimecres
Dimarts
Dimecres
Divendres

16/10/2019
19/12/2019
22/01/2020
28/04/2020
17/06/2020
31/07/2020

20.00 h
20.00 h
20.00 h
20.00 h
20.00 h
20.00 h

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

Z7

Z8

ZA

948
1.185
237

824
1.030
206

672
840
168

512
640
128

380
475
95

268
335
67

192
240
48

68
85
17

1.324
1.655
331

ABONAMENT POPULAR DE 6 FUNCIONS (Torn PA)

35%
DESCOMPTE

Torn PA
LES GRANDS BALLETS CANADIENS
TURANDOT
CAVALLERIA RUSTICANA I PAGLIACCI
AIDA
CARMEN
IL BARBIERE DI SIVIGLIA

PREUS
Import abonament (35% dte.)
Import entrades sense abonament
ESTALVI

Dimecres
Dimarts
Dimarts
Dilluns
Divendres
Dimecres

18/09/2019
08/10/2019
10/12/2019
20/01/2020
12/06/2020
22/07/2020

20.00 h
20.00 h
20.00 h
20.00 h
20.00 h
20.00 h

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

Z7

Z8

ZA

739
1.135
396

640
985
345

525
805
280

398
610
212

292
450
158

209
320
111

149
230
81

54
80
26

1.026
1.575
549

* Respecte a la temporada 2018/19, la ZA és equivalent a la zona 1, la Z1 a la zona 2a i la Z2 a la zona 2b.
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ABONAMENT POPULAR DE 3 FUNCIONS (Torns PB, PC, PD i PE)

35%
DESCOMPTE

Torn PB
TURANDOT
CAVALLERIA RUSTICANA I PAGLIACCI
AIDA

PREUS
Import abonament (35% dte.)
Import entrades sense abonament
ESTALVI

Divendres
Dissabte
Divendres

11/10/2019
07/12/2019
17/01/2020

20.00 h
20.00 h
20.00 h

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

Z7

Z8

ZA

407
625
218

351
540
189

287
440
153

218
335
117

162
250
88

114
175
61

84
130
46

30
45
15

557
855
298

Torn PC
TURANDOT
AIDA
LA CLEMENZA DI TITO

PREUS
Import abonament (35% dte.)
Import entrades sense abonament
ESTALVI

Dilluns
Dimarts
Dijous

14/10/2019
28/01/2020
27/02/2020

20.00 h
20.00 h
20.00 h

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

Z7

Z8

ZA

397
610
213

344
530
186

281
430
149

215
330
115

159
245
86

111
170
59

81
125
44

30
45
15

547
840
293

Torn PD
TURANDOT
AIDA
CARMEN

PREUS
Import abonament (35% dte.)
Import entrades sense abonament
ESTALVI

Dissabte
Diumenge
Dissabte

19/10/2019
02/02/2020
20/06/2020

20.00 h
17.00 h
18.00 h

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

Z7

Z8

ZA

420
645
225

360
555
195

294
450
156

225
345
120

165
255
90

117
180
63

87
135
48

30
45
15

567
870
303

Torn PE
CAVALLERIA RUSTICANA I PAGLIACCI
AIDA
IL BARBIERE DI SIVIGLIA

PREUS
Import abonament (35% dte.)
Import entrades sense abonament
ESTALVI

Dimecres
Dimarts
Dissabte

18/12/2019
14/01/2020
25/07/2020

20.00 h
20.00 h
20.00 h

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

Z7

Z8

ZA

387
595
208

334
515
181

274
420
146

209
320
111

152
235
83

111
170
59

78
120
42

27
40
13

541
830
289

* Respecte a la temporada 2018/19, la ZA és equivalent a la zona 1, la Z1 a la zona 2a i la Z2 a la zona 2b.
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10%
DESCOMPTE

Tria els teus
espectacles preferits
amb un 10% de
descompte

ABONAMENT
A LA CARTA A PARTIR
DE 3 ESPECTACLES
Abonaments totalment flexibles que et permeten
escollir els espectacles que més t’agradin de tota la
temporada amb un 10% de descompte. 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 contractar cada any.
A partir del 2 de maig del 2019, els abonats podran
configurar el seu nou abonament a la carta a través
de la seva Zona Personal.

20%
DESCOMPTE

EL PETIT LICEU A LA CARTA
L’oferta familiar també té descomptes, un 20% de
descompte per la compra de 4 o més localitats d’un
mateix espectacle d’El Petit Liceu.
Disponible a partir del 17 de juny.

20%
DESCOMPTE

ABONAMENT DE DANSA
Inclou els tres espectacles d’aquesta disciplina durant la temporada 2019/20 i compta amb un 20%
de descompte.
Disponible a partir del 2 de maig.
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ELS AVANTATGES D’ABONAR-SE
			

Estalvi

Atenció preferencial

• Descomptes del 20%, 25% (segons torn),
35% (en els abonaments populars) i 10% (per
als abonaments a la carta).

• Preferència en la compra d’entrades de la temporada. Disponible a partir del 3 de juny durant el
període preferent.

• 20% de descompte per la compra de localitats
addicionals* durant tota la temporada. Durant el
període de venda preferent, del 3 al 16 de juny,
no es cobraran despeses de gestió.

• Preferència en la compra d’entrades de determinats espectacles aliens a la programació de
la temporada del Liceu, al mateix Teatre o en
d’altres equipaments.

• 10% de descompte en els menús dels entreactes: Assortiment Duo i Exprés al Foyer.
• 25% de descompte en les visites guiades i 15%
en les visites exprés.

• Contacte personalitzat mitjançant el Servei
d’atenció a l’espectador i a l’abonat.

• 10% de descompte en el lloguer dels espais del
Liceu per a esdeveniments privats.

Altres avantatges

• Descompte en diversos pàrquings propers al
Liceu.

• Tramesa anual del programa de la temporada
del Liceu.

Flexibilitat
• Butaca Lliure. Un nou servei que el Liceu
ofereix 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 despeses 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. Disponible a partir del 17 de juny.
• Canvis de funció. Tots els abonaments poden
canviar el dia de la funció assignada al seu
abonament. A més, en els abonaments de 12 i 9
funcions es permetrà realitzar dos canvis de títol i
en els de 6 funcions, un canvi. Disponible a partir
del 17 de juny.
• Pagament fraccionat en quatre quotes sense
recàrrec (15/06, 01/09, 01/11 i 01/01).
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• Tramesa mensual de La veu del Liceu, amb tota
la informació dels espectacles.
• Promocions i packs específics.
• 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.

* Excepte Turandot del dia 7 d’octubre del 2019.

CALENDARI DE L’ABONAT

De l’1 al 26 d’abril
• Canvis en l’abonament*
• Canvis d’abonament a la carta a Butaca Fixa*
• Anul·lacions

AB RI L 2 0 1 9

3

4

5

6

7

1

2

8

9 10 11 12 13 14

A partir de l’1 d’abril i durant tota
la temporada

15 16 17 18 19 20 21

• A la venda nous abonaments de Butaca Fixa
i Populars

22 23 24 25 26 27 28

A partir del 2 de maig i durant tota
la temporada

29 30
M AI G 2 0 1 9

• A la venda nous abonaments a la carta
• A la venda nou abonament dansa

A partir del 3 de juny
• Compra preferent d’entrades per a abonats

15 de juny
• Cobrament primer rebut (en cas de pagament
fraccionat)

6

7

3

4

5

1

2

8

9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

A partir del 17 de juny
• A la venda totes les entrades de la temporada
• Canvis funció
• Butaca Lliure

1 de juliol: cobrament del rebut de
l'abonament (pagament únic)
* Els canvis d’abonament es poden fer des de
la Zona Personal del web del Teatre (liceu.cat) o
telefònicament. No es poden realitzar a Taquilles.

JU NY / JU LI OL 2 0 1 9

3

4

5

6

7

1

2

8

9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1

ABONAMENT S I LOCALITAT S / 95

LOCALITATS
Les localitats de la temporada es posaran a la venda per al públic general el 17 de juny.

PREU DE LES LO CALITATS
Gènere

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

Z7

Z8

ZA

LES GRANDS BALLETS
CANADIENS

Dansa

130

115

95

70

50

35

25

10

180

TURANDOT (#LICEUUNDER35)

Òpera

15

15

15

15

15

15

15

15

15

TURANDOT (7/10/2019)

Òpera

230

200

165

125

95

65

45

15

295

TURANDOT (8 a 25/10/2019)

Òpera

215

185

150

115

85

60

45

15

290

CONCERT 20è ANIVERSARI: ANNA
NETREBKO I YUSIF EYVAZOV

Concert

230

200

165

125

95

65

45

15

295

DOÑA FRANCISQUITA

Sarsuela

180

160

130

100

75

50

35

15

260

CAVALLERIA RUSTICANA i
PAGLIACCI (5, 9, 13, 16, 18
I 21/12/2019)

Òpera

215

185

150

115

85

60

45

15

290

CAVALLERIA RUSTICANA i
PAGLIACCI (7, 10, 12, 15, 19
I 22/12/2019)

Òpera

195

170

140

105

80

55

40

15

275

CONTE DE NADAL
DE CHARLES DICKENS

Concert

27

24

20

15

10

10

10

10

29

AIDA

Òpera

215

185

150

115

85

60

45

15

290

RECITAL 20è ANIVERSARI:
JAVIER CAMARENA

Recital

100

90

75

55

35

25

20

10

140

PROVA FINAL VIÑAS

Concert

15

14

13

11

10

10

10

10

15

CONCERT FINAL VIÑAS

Concert

27

24

20

15

10

10

10

10

29

LA CLEMENZA DI TITO

Òpera

180

160

130

100

75

50

35

15

260

“RESURRECCIÓ” DE MAHLER,
SIMFONIA NÚM. 2

Concert

100

90

75

55

35

25

20

10

140

IT DANSA (TEATRE-AUDITORI
DE SANT CUGAT)

Dansa

15

LOHENGRIN

Òpera

215

185

150

115

85

60

45

15

290

GISELLE D’AKRAM KHAN

Dansa

130

115

95

70

50

35

25

10

180

SEMIRAMIDE V.C.

Òpera

180

160

130

100

75

50

35

15

260

ALCIONE

Òpera

180

160

130

100

75

50

35

15

260

CONCERT 20è ANIVERSARI:
JUAN DIEGO FLÓREZ

Concert

160

140

120

90

60

30

20

10

180

CARMEN (#LICEUUNDER35)

Òpera

15

15

15

15

15

15

15

15

15

CARMEN

Òpera

215

185

150

115

85

60

45

15

290

DE SCHEHERAZADE A YO,
CARMEN

Dansa

105

95

80

60

40

30

20

10

150

IL BARBIERE DI SIVIGLIA
(21, 24, 27 i 30/7/2020, 1/8/2020)

Òpera

180

160

130

100

75

50

35

15

260

IL BARBIERE DI SIVIGLIA
(22, 25, 28 i 31/7/2020, 2/8/2020)

Òpera

165

145

120

90

65

50

30

10

250
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El petit Liceu

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

Z7

Z8

ZA

MANS A L'ÒPERA

15

14

13

11

10

10

10

10

15

ALLEGRO VIVACE
(TEATRE-AUDITORI DE SANT CUGAT)

15

LA PETITA FLAUTA MÀGICA

15

14

13

11

10

10

10

10

15

ELS MÚSICS DE BREMEN

15

14

13

11

10

10

10

10

15

EL JOVE BARBER DE SEVILLA

15

14

13

11

10

10

10

10

15

EL MONSTRE AL LABERINT

15

14

13

11

10

10

10

10

15

Activitats al Foyer
L’ESCLAT DE LA MÚSICA DE CAMBRA

28

DIÀLEGS DE TIRANT E CARMESINA

35

OFF LICEU

12

LA BARCAROLA

15

* El preu de les localitats s’incrementarà en el moment en què una zona superi el 75% d’ocupació.

PROMOCIONS
I PRODUCTES
ESPECIALS

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,
Barcelona, en l’horari següent:

30€
SEIENT
SECRET

– De Dilluns a Divendres, d’11 a 20 h
– Dissabtes, d’11 a 18 h (dies amb
representació, obert fins a l’inici de la
funció)

Les localitats de Seient Secret no es
podran canviar ni reemborsar.

– Diumenges i festius, tancat
(dies amb representació, obert 2 hores
abans de l’inici de la funció excepte
El Petit Liceu, 1 hora abans)

SERVEI
D’ATENCIÓ
AL CLIENT

• Seient secret. Descobreix l’òpera a
30€. El Liceu, en qualsevol moment,
posa a la venda Seients Secrets, és a
dir, localitats que poden estar situades entre les zones 1 a 5 del Teatre a
un preu únic de 30€. El comprador
sabrà la localitat escollida a través de
la seva Zona Personal 48 hores abans
de l’espectacle.

Segueix-nos a les xarxes socials o sol·
licita informació a través del formulari de liceu.cat si en vols estar al dia.
A PARTIR

20€
XEC
REGAL

• Xec regal. Regala Liceu amb un
xec bescanviable per localitats a
partir de 20€. Regala emoció en un
dels teatres més emblemàtics del
nostre país.

Telèfons: 902 787 397 / 934 859 913
(de dilluns a divendres, de 10 a 18.30 h)
E-mail: info@liceubarcelona.cat
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LICEU
UNDER 35
MENORS DE 35 ANYS

PREU ÚNIC 30€

NOU
Si ets menor de 35 anys
t’ho posem fàcil per venir
a l’òpera.
El Liceu t’ofereix entrades
a un preu únic de 30€*
disponibles 15 dies abans
de cada estrena.
Compra a liceu.cat o
a Taquilles amb un límit
de 2 entrades per persona
i funció (l’acompanyant
també ha de ser menor
de 35 anys).

Tots els avantatges per
anar a l’òpera per als
menors de 35 anys
#LiceuUnder35
Preestrenes exclusives per a públic jove a
15 €. Una experiència única amb òpera,
discjòquei al Foyer, food stands, etc. que
els menors de 35 anys podran gaudir
dues vegades a l’any:
• Turandot. 5 d’octubre del 2019. Entrades
a la venda el 5 de setembre a liceu.cat.
• Carmen. 8 de juny del 2020. Entrades a
la venda el 8 de maig a liceu.cat.

* Excepte Turandot del dia 7 d’octubre del 2019.

Estudiants menors
de 29 anys
Totes les localitats de la temporada a un
preu especial de 20 €* per als estudiants
menors de 29 anys. 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.

www.liceu.cat

EL LICEU DE TOTS
80%

Persones amb discapacitat

DESCOMPTE

Descomptes

50%

• Persones amb cadira de rodes: 80% de
descompte per a l’usuari i 50% per a un
acompanyant

DESCOMPTE

30%
DESCOMPTE

• Persones sense cadira de rodes*:
– menors de 18 anys: 30% de descompte, 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.

30%
DESCOMPTE

Aturats
30% de descompte el mateix dia de
la funció, 3 hores abans de l’inici de
l’espectacle, a Taquilles, amb acreditació
(diumenges i festius, a partir de 2 hores
abans).

Familíes monoparentals,
30% famílies nombroses i
familíes d’acollida
DESCOMPTE

30% de descompte en espectacles d’El
Petit Liceu en el moment de la compra
a Taquilles.

Apropa Cultura
El Gran Teatre del Liceu forma part del
programa Apropa Cultura amb l’objectiu de facilitar l’accés al món de l’òpera
i la música clàssica a persones en risc
d’exclusió social.
Més informació del programa a
apropacultura.cat.
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LICEU AL
TERRITORI,
GRUPS I AGÈNCIES
Liceu al territori
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 distesa, divulgativa i participativa. El Teatre posa a disposició de
la ciutadania conferències públiques i
gratuïtes dels títols de la temporada arreu de la geografia catalana i 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 viatges i per a grups, tant
pel que fa a la compra de localitats
com a la reserva preferent d'entrades.
Les condicions són aplicables tant als
espectacles propis de la temporada
del Teatre com a les visites guiades i el
lloguer d'espais.
Les agències i els operadors professionals tenen a la seva disposició visites de
familiarització per conèixer de primera
mà l'oferta turística del Teatre.
Informació addicional:
marketing@liceubarcelona.cat

SERVEIS DURANT
LES FUNCIONS

Sessions informatives prèvies

Guarda-roba

Tres quarts d’hora abans de les representacions d’òpera s’ofereix al Foyer
una sessió informativa, de lliure accés
per als assistents. En català.

Gratuït durant les funcions. En el cas
d’El Petit Liceu, s’hi podran deixar
cotxets de nadons.

Amb la col·laboració de

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’entreacte: és imprescindible reservar aquest
servei com a mínim 24 hores abans.
Servei de càtering a les avantllotges:
és imprescindible reservar el Menú
Exprés, al Foyer, com a mínim 24 hores
abans.
Contacte per telèfon al 617 94 99 96
(de 10 a 20 h) o per correu electrònic a
l’adreça restauracio.liceu@grupserhs.com.
Els abonats gaudeixen d’un 10% de
descompte.

Sobretítols
Totes les òperes disposen de sobretítols en català, que permeten seguir
l’argument. Unes pantalletes situades
a les localitats ofereixen sobretítols
en català, castellà i anglès. Les zones
amb visió nul·la o reduïda disposen de
pantalles amb imatges de l’espectacle.
La primera fila dels pisos superiors no
disposa de pantalletes.

Objectes perduts
Tel. 93 485 99 00 (Servei de Relacions
Públiques).

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
Persones amb discapacitat física:

s’han habilitat espais per a persones
que utilitzin cadira de rodes.
Invidents: amb la col·laboració de la

Facultat de Traducció i Interpretació
de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), s’ofereix un servei d’audiodescripció en determinades funcions.
Vegeu-ne la disponibilitat al peu de la
pàgina de cada títol. Es permet l’accés
a la Sala amb gossos d’assistència.
Dificultats d’audició: per a persones

amb audiòfons i/o implants, es disposa d’un bucle magnètic que facilita
l’audició.
Més informació a liceu.cat
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Som Amics del Liceu!
Ens apassiona l’òpera i la cultura!

Des del 1987, donem suport a l’activitat del Gran
Teatre del Liceu com a plataforma de divulgació
de l’òpera en particular i de la cultura en general.
Fes-te soci i gaudeix de les nostres conferències,
projeccions, assajos generals, recitals, cursos, viatges,
visites guiades i altres activitats relacionades amb
la música i la cultura. A més, et regalem el llibre
Temporada d’òpera, guia imprescindible per seguir
la programació del Teatre.
Cada temporada, impulsem un projecte artístic
i social amb el Liceu perquè creiem que l’òpera
és un art viu obert a tothom.

Deixa que l’òpera
t’arribi al cor,
fes-te Amic del Liceu!

Fes-te soci
a partir de 80 €/any
(si ets menor de 35 anys,
a partir de 40 €/any

Més informació a www.amicsliceu.com

SEMIRAMIDE

Gioachino
Rossini

(VERSIÓ CONCERT)

Joyce DiDonato
ÒP
Ò PE
E RR
EE
SS/ /104
104

MELODRAMMA TRAGICO EN DOS ACTES
Llibret de Gaetano Rossi basat en la tragèdia Sémiramis de Voltaire
Estrena absoluta: 03/02/1823, al Teatro La Fenice de Venecia
Estrena a Barcelona: 20/04/1826, al Teatre de la Santa Creu
Estrena al Liceu: 20/04/1854
Darrera representació al Liceu: 12/12/2005
Total de representacions: 41

B

Amb aquesta obra, estrenada a La Fenice
de Venècia, Rossini s’acomiadava dels
escenaris italians per iniciar el seu periple
a París, on s’instal·laria definitivament fins
a la seva mort.
Sobre l’escenari, en aquesta versió en concert, una de les parelles més interessants
del panorama operístic internacional:
la mezzosoprano nord-americana Joyce
DiDonato i el tenor Levy Sekgapane.

Fitxa artística
DIRECCIÓ MUSICAL: Paolo Arrivabeni

Intèrprets
SEMIRAMIDE: Joyce DiDonato
ARSACE: Teresa Iervolino
ASSUR: Alex Esposito
IDRENO: Levy Sekgapane
AZEMA: Rocío Martínez
OROE: Adam Palka
MITRANE: Juan de Dios Mateos
L’ESPECTRE DE NINO: Felipe Bou

Orquestra Simfònica i Cor del Gran
Teatre del Liceu
DIRECCIÓ DEL COR: Conxita Garcia

Una parella de
luxe a l’escenari
del Liceu: Joyce
DiDonato i Levy
Sekgapane.

Torn

Preus

20 h

A

De 15 € a 260 €

17 h

T

De 15 € a 260 €

Abril 2020
Maig 2020
DIUMENGE 3

30
2020

20 H
ESTRENA
ÒPERA

asada en una peça de Voltaire i
escrita entre Zelmira i Il viaggio
a Reims, Semiramide és una de
últimes mostres de l’òpera seriosa i, juntament amb Tancredi, un dels
drames rossinians que més bé expliquen
la transició cap al belcanto romàntic de la
mà d’un tema eminentment clàssic.

DIJOUS 30

ABRIL

Durada aproximada: 3 hores 50 minuts
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Esq.: Levy Sekgapane
A dalt: Joyce DiDonato
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SEMIRAMIDE,
UNA REINA
ORGULLOSA
I FRÀGIL
Matteo
Giuggioli
Catedràtic de Musicologia
de la Universitat de Frankfurt

A l’òpera de Rossini, l’entrada en escena de Semiramide es produeix ja a la Introducció —la primera
peça musical de l’òpera només precedida per la
cèlebre Simfonia—, una decisió insòlita per a les
convencions de la seva època; però no era casual,
sinó que estava ben calculada pel llibretista Gaetano
Rossi, el qual —en una carta del 28 d’octubre de
1822 enviada quan estava treballant amb Rossini
en l’òpera al seu amic Giacomo Meyerbeer (que
en aquell temps vivia a Itàlia)—, escrivia: “He escrit
una Introducció alla Meyerbeer: fins i tot la Colbran
participa a la Introducció; una imatge veritablement
imponent”. Rossi sembla exposar dos motius per a
la seva decisió de fer sortir abans el personatge de
Semiramide a l’escena: la voluntat de crear una Introducció grandiosa i l’homenatge a la diva. La gran
soprano espanyola Isabella Colbran, cantant per a la
qual el llibretista i el compositor estaven elaborant el
paper de Semiramide, es trobava llavors a la cúspide
de la fama i des del març d’aquell mateix 1822 era,
a més, la dona de Rossini. La Semiramide rossiniana
era la nova producció de luxe de La Fenice de Venècia per a la temporada de Carnaval i Quaresma de
1823. La diva i el compositor havien signat junts un
contracte molt generós amb el teatre venecià. L’òpera es va estrenar el 3 de febrer de 1823 amb Colbran
en el paper principal. Inicialment no va causar gran
sensació, però l’èxit va arribar ràpidament.

Amb Semiramide, Rossini va més enllà
de la tradicional opera seria i convida,
a través de l'enorme temperament d'una
reina, a entreveure el romanticisme.
Semiramide va ser l’última òpera que va compondre
per a un teatre italià i va poder treballar amb menys
pressa que de costum. Resultat final d’un procés
compositiu deliberat i menys agitat de l’habitual per
als costums de Rossini —malgrat les diversions i els
compromisos concomitants—, Semiramide és una
òpera monumental i extremadament rigorosa, que
representa per a Rossini la consumació de la seva
experiència com a compositor d’òpera italià. Rossini
havia assolit ràpidament una fama de compositor
d’opera seria amb Tancredi. A causa d’una fascinant
coincidència històrica, exactament deu anys després
tancaria la seva experiència amb Semiramide, una
opera seria amb llibret de Rossi i basada en una
tragèdia de Voltaire.
Però tornem a la primera aparició de Semiramide.
En termes de dramatúrgia, l’entrada en escena
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precoç del personatge, a la Introducció i més endavant
amb la seva cavatina, no només s’explica com a senyal
de la seva centralitat dins del drama, sinó també com un
indici de la personalitat vigorosa i incontenible de la reina
de Babilònia imaginada per Rossi i Rossini, i recuperada
de la tragèdia Sémiramis de Voltaire.
En la peça de conjunt amb la qual surt a l’escena, Semiramide comparteix la majestuosa i persuasiva melodia
dels altres personatges principals del drama, però no les
seves paraules. Mentre aquests repeteixen, tot dirigint-se a
ella, que el moment decisiu per conèixer el nom del nou
rei ha arribat, ella amaga en la mateixa frase cantable els
seus propis problemes. La seva agitació interior es descobreix, una mica més tard, quan ha de pronunciar el nom
del futur rei, però el tro que esclata a l’orquestra la interromp i marca un punt d’inflexió en el seu estat d’ànim.
Amb renovada energia, Semiramide exclama “Trema il
tempio, ¡funesto presagio!” (“Tremola el temple, funest
presagi!”), i el seu cant llampegant domina sobre el de la
resta de personatges. La fermesa i el coratge retrobats i,
finalment, dignes del seu rang, no s’ofeguen al següent
recitatiu que tanca la Introducció, on demana explicacions a Oroe sobre el que ha passat i dissol l’assemblea.
La grandiositat de la concepció musical de Rossini no
contradiu en aquesta peça inicial la intenció del llibretista
Rossi, el qual, com sabem, tenia l’objectiu de descriure
“una imatge imponent”. Aquesta grandiositat en la
concepció dramàtica, i sobretot en la musical, és un tret
que es manté constant durant tota l’òpera. A Semiramide
es presenta un gran drama musical, a més d’un autèntic
monument a l’art del cant operístic a l’època de l’anomenat belcanto.

MOMENTS
MUSICALS

CLAU

«Bel raggio lusinghier»
(Semiramide, acte I)
Precedida pel cor femení, la reina Semiramide
fa la seva entrada en una de les àries més lluïdes
sorgides de la ploma rossiniana.

“Se la vita ancor t’è cara”
(Semiramide i Assur, acte II)
Magnífic duet en el transcurs del qual Assur
recorda a Semiramide la mort de Ninus.

La Introducció ens ofereix després un retrat del personatge de Semiramide en el qual podem trobar una
clau interpretativa del significat profund del drama des
de la perspectiva de la música de Rossini. Semiramide
és una reina ferotge i fràgil, dividida entre l’ambició i la
missió d’assolir i mantenir el poder a què aspira la part
imperiosa del seu caràcter, i els sentiments íntims més
profunds, contradictoris i convulsos a què aspira la naturalesa apassionada de la seva ànima. I si en la claredat
de les formes musicals es pot veure un signe d’inclinació
estètica encara totalment neoclàssica de Rossini, el retrat
de Semiramide que ens ofereix és la prova palpitant de la
seva sensibilitat també envers una “modernitat” plena de
ferments romàntics.
Extracte de l’article de Matteo Giuggioli a la publicació
Temporada d’òpera 2019-2020 d'Amics del Liceu
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Mezzosoprano

IDRENO

La mezzosoprano nord-americana, guanyadora del segon
premi Operalia de l’any 1998,
és una de les veus més ben
valorades del món de la lírica
actual, i una bona mostra d’això són els premis atorgats per
la crítica barcelonina en quatre
de les seves intervencions al
Liceu les temporades 2007/08
(La Cenerentola), 2009/10
(millor recital), 2012/13 (millor
recital) i 2013/14 (Cendrillon).
La seva veu prodigiosa s’ha
pogut sentir en els millors
escenaris del món, dirigida per
les batutes més prestigioses i
amb els cantants més cèlebres
de la seva generació.

El tenor sud-africà, guanyador
del primer premi del Concurs
Montserrat Caballé, torna al
Liceu després del seu debut la
temporada 2017/18 a Il viaggio
a Reims. Pel que fa a Rossini,
el seu repertori inclou els rols
protagonistes com ara el de
Comte d’Almaviva (Il barbiere
di Siviglia), Don Ramiro (La Cenerentola), Comte de Libenskof
(Il viaggio a Reims) o Lindoro
(L’italiana in Algeri), uns papers
que ha pogut cantar en els
teatres d’òpera de ciutats
com Berlín, Hamburg, Munic,
Copenhaguen, París o Oslo.

ASSUR

Alex
Esposito
Baix-baríton

Nascut a Bèrgam, és considerat
un dels baix-barítons més interessants de la seva generació.
Ha treballat amb mestres com
Claudio Abbado, Antonio Pappano o Kent Nagano, i amb directors escènics com Claus Guth,
Damiano Michieletto o Pier
Luigi Pizzi. És cantant habitual
en importants teatres d’òpera
com els de Milà, Venècia, Viena,
Munic o Londres, a més del
Festival Rossini de Pesaro. Pel
que fa a Rossini, el debutant al
Liceu n’és tot un expert en rols
com el de Fernando (La gazza
ladra), Alidoro (La Cenerentola)
o Mustafà (L’italiana in Algeri).

DIRECCIÓ MUSICAL

Paolo
Arrivabeni

Levy
Sekgapane
Tenor

EN ESCENA

Joyce
DiDonato

SEMIRAMIDE

El director italià, que debuta
al Liceu, ha estat director
assistent a l’òpera de Bolonya
i, entre els anys 2008 i 2017,
director musical de l’òpera de
Valònia. Format al Conservatori de Parma, va obtenir
un diploma en composició i
direcció amb Daniele Gatti.
Especialitzat en compositors
italians com Rossini, Donizetti
i Verdi, al llarg de la seva
trajectòria ha treballat en un
gran nombre de teatres amb
títols com La traviata, que
va dirigir a Venècia, L’elisir
d’amore a París o Rigoletto
a Nova York.
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La tomba s'obre! Ah! La mà invisible
de la mort obre les portes... (Tutti)

ALCIONE
Marin
Marais

Opéra Comique de Paris
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TRAGÈDIA LÍRICA EN UN PRÒLEG I CINC ACTES
Llibret d’Antoine Houdar de la Motte
Estrena absoluta: 18/02/1706 a l'Académie Royale de Musique de Paris
Estrena a Espanya

Ó
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er a la directora escènica Louise
Moaty, Alcione és una obra
oberta a una posada en escena
imaginativa. Així es presenta la
producció de l’òpera de Marin Marais:
amb elements procedents del món dels
acròbates de circ. Ells són els qui desperten una evident admiració, com ho feien
els ballarins que actuaven en el context
d’una tragédie lyrique com Alcione.

Fitxa artística

Estrenada amb gran èxit a París i represa
en anys successius (incloent-hi una paròdia), l’òpera de Marin Marais estableix un
pont entre les tragèdies líriques de Lully i
les de Rameau.

Teatre del Liceu

L’internacionalment reconegut Jordi Savall
torna al Liceu amb una òpera escenificada
de la mà d’un dels millors compositors del
barroc francès, que va contribuir a popularitzar-lo gràcies a la banda sonora musical
de la pel·lícula Tous les matins du monde.

Intèrprets

Jordi Savall torna
al Liceu amb una
òpera escenificada
i la producció de
l’Opéra Comique.

20 H
ESTRENA
ÒPERA

DIRECCIÓ MUSICAL: Jordi Savall
DIRECCIÓ D’ESCENA: Louise Moaty
COREOGRAFIA: Raphaelle Boitel
ESCENOGRAFIA: Tristan Baudoin
VESTUARI: Alain Blanchot
IL·LUMINACIÓ: Arnaud Lavisse
REGIDOR DE CIRC: Nicolas Lourdelle
COPRODUCCIÓ: Opéra Comique (París) i Gran
COPRODUCCIÓ ASSOCIADA: Château de

Versailles Spectacles, Théâtre de Caen,
La Brèche i Pôle national des arts du cirque
de Normandie / Cherbourg-en-Cotentin

ALCIONE: Marianne Beate Kielland
CEIX: Cyril Auvity
PÉLÉE: Marc Mauillon
PAN/PHORBAS: Lisandro Abadie
TMOLE/GRAN SACERDOT/NEPTUNE:

Antonio Abete
ISMÈNE/PRIMER MARINER: Jeanne Lefort
UNA PASTORA/SEGON MARINER/JUNON:

Hanna Bayodi-Hirt
APOLLON: Sebastian Monti
DORIS: Maud Gnidzaz
CÉPHISE: Lise Viricel
AEGLÉ: Maria Chiara Gallo
EL CAP DELS MARINERS: Yannis François
PHOSPHORE: Gabriel Jublin
UN SIRVENT DE CEIX: Benoît-Joseph Meier

Le Concert des Nations
DIRECCIÓ DEL COR: Lluís Vilamajó

Torn

Preus

C

De 15 € a 260 €

20 h

B

De 15 € a 260 €

20 h

H

De 15 € a 260 €

DIVENDRES 22

20 h

A

De 15 € a 260 €

DISSABTE 23*

20 h

E

De 15 € a 260 €

Maig 2020
DISSABTE 16

20 h

DILLUNS 18
DIMECRES 20

16
2020

20

TE

ESTRENA
ESPANYA

MAIG

* Funció amb audiodescripció
Durada aproximada: 3 hores 30 minuts
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Opéra Comique de Paris.
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UN OPERISTA
AMB L’EMPREMTA
DE LULLY
Jérôme
de la Gorce
Musicòleg i coautor
de la monografia Marin Marais

Avui dia, la creació artística de Marin Marais és sobretot coneguda per les seves magnífiques peces de
viola de gamba magistralment interpretades. Moltes
de les seves partitures d’òperes han quedat en l’oblit,
per bé que a l’època del rei Sol van contribuir a
intensificar el destacat prestigi del compositor —en
especial l’òpera Alcione que, des de la seva estrena
l’any 1706, el va portar a l’apogeu de la seva carrera.
Marais va entrar al cor de l’església de Saint-Germain
l’Auxerrois a l’edat de nou anys. Així va ser com, al
costat de Michel-Richard Delalande, va aprendre
cant, solfeig i probablement també a tocar algun
instrument abans d’esdevenir un destacat gambista,
juntament amb el famós Sainte-Colombe.
Gràcies a les seves virtuts, cap a l’any 1675 va ser
contractat per l’orquestra del teatre líric parisenc
dirigida per l’influent Lully. A l’empara d’aquest mestre, l’any 1676 va arribar a la cort de Saint-Germainen-Laye, on li van presentar Lluís XIV. El monarca
melòman el va nomenar gambista de la cort reial
l’any 1679.
Marais va ser un dels artistes de la seva generació
que va respectar més la tradició lul·lista. Totes les
seves òperes són “tragèdies musicades”, un gènere
francès per excel·lència que havien creat Lully i el
poeta Quinault, a partir de 1673, amb Cadmus et
Hermione. A Alcione, el paper de l’autor del llibret,
Antoine Houdar de La Motte, és digne d’esment.
Després de Quinault, va ser un dels autors més
apreciats pel públic per la seva capacitat de suggerir
“més imatges i sentiments” en la seva “poesia” i
“més suavitat i harmonia” en la versificació dins
d’aquest repertori. Si bé hem de lamentar la manera
massa esquemàtica que tenia de forjar la intriga,
cal reconèixer que era capaç de crear escenes que
facilitaven la tasca del compositor per mitjà de les
imatges i les convencions musicals que inspiraven.

Alcione va triomfar a l’estrena gràcies
a l’escena de la tempesta, que li va
assegurar un èxit durador i va ser
inclosa a l’òpera Alceste de Lully.
Amb tot això, la concatenació de fets que planteja
Alcione permet al compositor crear una partitura
amb una admirable progressió dramàtica. Molt
influït per les òperes de Lully, la introducció d’aquesta òpera arrenca amb una obertura patètica a la
francesa i, més endavant, al cor de la tragèdia, hi
col·loca una simfonia onírica de Son, en què les corALCIONE / 115

des s’oposen a les flautes, com ho havia fet el seu il·lustre
predecessor a Atys. A semblança de les obres de Cavalli i
de Lully, confereix al principi del primer acte un aire melangiós, escrit per a un baix obstinat, capaç d’expressar un
sentiment d’insatisfacció i de dolor contingut. No s’oblida
de concloure l’entreteniment final amb una esplèndida
xacona, en la qual se succeeixen enginyoses variacions
que juguen amb els registres i els modes. A la resta de la
composició incorpora recitatius amb acompanyament
orquestral carregats d’expressivitat, una “festa campestre”
en què llisca una deliciosa imitació de la musette, una
marxa alegre dels mariners amb aires populars i amb un
tema inicial compassat per quatre tambors en escena.
Aquesta última peça va tenir tant d’èxit que va donar
lloc a adaptacions per a llaüt, guitarra i dulcimer. Tampoc
no podem passar per alt les intervencions de Ceix i de
Peleu, que sonen en els actes segon i tercer respectivament. El 1733, Rameau recordarà aquestes dues pàgines
estremidores per als papers d’Hipòlit i de Teseu en la seva
tragèdia musicada Hippolyte et Aricie.
L’escena que va contribuir a l’innegable èxit d’Alcione
és la tempesta de l’acte quart. Titon de Tillet en fa una
descripció al seu Parnasse français, publicat el 1732:
“No podem deixar d’esmentar la tempesta d’aquesta
òpera, tan lloada per tots els coneixedors i que té un
efecte tan prodigiós. Marais s'imagina l'execució de la

MOMENTS
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“Marche pour les Matelots”
(acte IV)
Un fragment molt cèlebre en el moment de la
seva estrena i que marca un dels punts culminants de les danses.
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tempesta, no solament amb els fagots i els baixos de violí
habituals, sinó també amb tambors poc tensats que,
ressonant contínuament, emeten un soroll sord i lúgubre,
que s’uneix als tons aguts i penetrants de la corda prima
superior dels violins i fa sentir en els oboès tota la fúria
d’un mar agitat i un vent enrabiat que rugeix i xiula; una
tempesta real i efectiva”.
En aquesta evocació justa i vivaç, només quedava esmentar el contrabaix, instrument per primer cop representat
en una font musical d’aquest repertori dramàtic, la
d’Alcione, interpretada el 1706 per Michel Pignolet de
Montéclair. Nomenat des de 1705 batteur de mesure, o
sigui, director d’orquestra a l’Opéra, Marais no podia ignorar la tempesta de Thétis et Pelée del compositor Pascal
Collasse, la primera que el 1689 va inaugurar aquest gust
naturalista, en què ja feia servir “un tambor per imitar el
so del vent i les onades”. Tot i això, Marais va saber superar el seu predecessor dotant els baixos de dues parts diferents, susceptibles de crear una densitat més gran en les
sonoritats greus i d’augmentar així la potència del malson
present en el llibret d’Houdar de la Motte a Alcione.
La tempesta d’Alcione asseguraria a l’òpera de Marais un
èxit durador. Atès que des de la seva creació comptava
amb la participació de nombroses estrelles del teatre
líric parisenc, l’espectacle va aconseguir uns beneficis
considerables. Només al febrer, mes en què va aparèixer
per primer cop en cartell, els ingressos van augmentar a
més de 25.000 lliures, mentre que normalment eren de
15.000 lliures. Es va atribuir part del seu èxit a la cèlebre
tempesta, fins al punt que es deia que sense ella, la nova
obra hauria naufragat al mar igual que s’enfonsava el vaixell que es veia sobre l’escena. Va esdevenir tan popular
que a partir de l’any següent va ser introduïda a l’Alceste
de Lully, reposada el 1707. El 1710, Campra no va poder
resistir-se al plaer de fer-ne servir diversos compassos en
la seva òpera-ballet Les fêtes vénitiennes, i el 17 de febrer
de 1711, Lluís XIV, que en aquella època ja no freqüentava
cap representació, va voler escoltar-la en concert a la seva
residència de Marly. A partir de l’any 1756 se’n va eliminar
el pròleg i, malgrat les imitacions de què era objecte per
a obres més recents d’altres compositors, ben aviat va
començar a semblar antiga i passada de moda, concretament des de la seva última tanda de representacions a
l’Opéra l’any 1771.
Extracte de l’article de Jérôme de la Gorce a la publicació
Temporada d’òpera 2019-2020 d'Amics del Liceu

ALCIONE

Marianne
Beate
Kielland
Mezzosoprano

Amb un ampli repertori que
va del barroc a la música contemporània, la mezzosoprano
escandinava debuta en el rol
d’Alcione i, alhora, debuta a
l’escenari del Liceu, després
de presentar-se prèviament en
escenaris d’Europa, el Japó i
els Estats Units. Nominada als
Grammy americans pel treball
Veslemøy Synsk amb obres
del compositor noruec Olav
Anton Thommessen, al llarg
de la seva trajectòria ha treballat amb mestres musicals
com Philippe Herreweghe,
Fabio Biondi, Jordi Savall,
Rinaldo Alessandrini o Marc
Minkowski, entre d’altres.

EN ESCENA

Cyril
Auvity

Marc
Mauillon

Louise
Moaty

Tenor

Baríton

CEIX

PÉLÉE

DIRECCIÓ D'ESCENA

El tenor francès va participar en
la recuperació de l’òpera Alcione,
representada per primer cop després
de la mort del compositor Marin
Marais. Format en Física, es va donar
a conèixer gràcies al Concurs Internacional de Cant de Clermont-Ferrand
de l’any 1999. Amb el suport del
director William Christie, va començar
la seva carrera interpretant Telemaco
(Il ritorno d’Ulisse in patria) al Festival
d’Ais de Provença i, posteriorment,
arreu d’Europa i als Estats Units.
Des d’aleshores han col·laborat en
diversos projectes.

El cantant francès participa
habitualment en els projectes del
director William Christie, i tot i que
és especialment reconegut en el
repertori barroc, el seu repertori va
de la música antiga a la contemporània. L’any 2010 va aconseguir una
nominació als premis Victories de
la Musique Classique com a artista
líric revelació. Ha cantat en els
teatres d’òpera de ciutats com París,
Londres o Viena, amb directors
com Jordi Savall, Raphaël Pichon,
Cristophe Rousset, Alain Altinoglu,
Vincent Dumestre o Hervé Niquet.

Amb un especial interès en la relació entre el text i la música, l’actriu
i directora escènica francesa debuta
al Liceu recuperant escènicament
l’òpera Alcione, no representada
des de la mort del seu compositor, Marin Marais. Ha treballat en
teatre de text, musical i òpera. I ha
col·laborat amb directors musicals
com Alexandra Rübner i Jordi Savall,
l’il·lustrador Nicolas Vial, el director
de cinema Eugène Green o el director escènic Benjamin Lazar.
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Estimeu-vos, estimeu-vos per sempre. (Neptú)

CONCERT
20 è ANI V ERSARI:
J UAN DIEGO
F LÓREZ
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El tenor líric
més carismàtic del
panorama internacional

21
2020

20 H
CONCERT

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, Metropolitan 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 belcantista 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).

JUAN DIEGO FLÓREZ, tenor

Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu
DIRECCIÓ: Jader Bignamini

Maig 2020
DIJOUS 21

MAIG

20 h

Torn

Preus
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De 10 € a 180 €
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CARMEN
Georges
Bizet
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ÒPERA EN QUATRE ACTES
Llibret d’Henri Meilhac i Ludovic Halévy basat
en la novel·la homònima de Prosper Mérimée
Estrena absoluta: 03/03/1875, a l’Opéra-Comique de París
Estrena a Barcelona: 02/08/1881, al Teatre Líric
Estrena al Liceu: 26/01/1888
Darrera representació al Liceu: 2/05/2015
Total de representacions al Liceu: 232

JUNY

9

2020
20 H
ESTRENA
ÒPERA

T

ot i el fracàs de la seva estrena
i que pràcticament va acabar
amb la vida de Bizet, Carmen
ha esdevingut, des del darrer
quart de segle XIX, una de les òperes més
estimades pel públic d’arreu. Sobre el
relat homònim de Prosper Mérimée, el
compositor francès va convertir la gitana
cigarrera en un personatge immortal per
la seva llibertat indòmita, marcada per
la fatalitat.
Amb aquest títol, el director escènic
Calixto Bieito va debutar en el món de
l’òpera, en el marc d’un ja llunyà Festival
de Peralada del 1999 —mesos abans de la
reobertura del Liceu— i amb un muntatge que després s’ha reposat en diversos
teatres nacionals (incloent-hi el Liceu) i
internacionals. L’acció s’ubica al nord de
l’Àfrica, en el marc d’una de les últimes
colònies espanyoles, en què la suor de la
vida i la sang de la mort corren cap a un
fatal i mutu encontre.

El muntatge icònic i
referent de Bieito amb
les veus de Rachvelishvili,
Margaine i Abrahamyan.
Fitxa artística
DIRECCIÓ MUSICAL: Patrick Summers
DIRECCIÓ D’ESCENA: Calixto Bieito
ESCENOGRAFIA: Alfons Flores
VESTUARI: Mercè Paloma
IL·LUMINACIÓ: Alberto Rodríguez
COPRODUCCIÓ: Gran Teatre del Liceu,

Teatro La Fenice (Venècia), Teatro Massimo
(Palerm) i Teatro Regio (Torí)

Intèrprets
ZUNIGA: Felipe Bou
MORALÈS: Toni Marsol
DON JOSÉ: Charles Castronovo 9, 12, 15, 18 i

Torn

Juny 2020

Preus

DILLUNS 8*

20 h

-

15 €

DIMARTS 9

20 h

B

De 15 € a 290 €

DIJOUS 11

20 h

E

De 15 € a 290 €

DIVENDRES 12

20 h

PA

De 15 € a 290 €

DIUMENGE 14

17 h

T

De 15 € a 290 €

DILLUNS 15

20 h

A

De 15 € a 290 €

DIMECRES 17

20 h

G

De 15 € a 290 €

DIJOUS 18

20 h

C

De 15 € a 290 €

DISSABTE 20

18 h

PD

De 15 € a 290 €

DIUMENGE 21**

18 h

D

De 15 € a 290 €

DILLUNS 22

20 h

H

De 15 € a 290 €

* Liceu Under 35
** Funció amb audiodescripció
Durada aproximada: 3 hores

21/06 / Leonardo Capalbo 11, 14, 17, 20
i 22/06
ESCAMILLO: Simón Orfila 9, 12, 15, 18 i 21/06
Eric Green 11, 14, 17, 20 i 22/06
DANCAÏRE: Manel Esteve
REMENDADO: Antonio Lozano
FRASQUITA: Jasmine Habersham
MERCÉDÈS: Laura Vila
CARMEN: Anita Rachvelishvili 9 i 12/06 / Varduhi
Abrahamyan 11, 14, 17, 20 i 22/06 / Clémentine
Margaine 15, 18 i 21/06
MICAËLA: Maria Miró 9, 14, 15, 20 i 22/06
Jeanine de Bique 11, 12, 17, 18 i 21/06

Orquestra Simfònica i Cor del Gran
Teatre del Liceu
DIRECCIÓ DEL COR: Conxita Garcia

Veus-Cor infantil Amics de la Unió
DIRECCIÓ DEL COR INFANTIL: Josep Vila i Jover
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ESPANYA
I LA CREACIÓ
DE CARMEN
Elisabeth
Kertesz
Professora del Conservatori
de la Universitat de Melbourne

Quan el 1845 Prosper Merimée va publicar la novel·la Carmen, ja feia molt temps que la cultura francesa buscava evasió i entreteniment en les històries,
la música i el ball procedents d’Espanya. Val a dir,
però, que la tria que va fer Bizet d’aquesta coneguda
història per a la seva nova opéra comique a l’inici de
la dècada del 1870 fou innovadora, fins i tot valenta;
un intent d’insuflar nous aires al gènere. El caràcter
explícit del conte passional i tràgic narrat a Carmen
feia miques les tradicions familiars pròpies del teatre
de l’Opéra-Comique, amb una posada en escena
plena de gitanos, contrabandistes, toreros i soldats
de baixa estofa que duien vides violentes i criminals.
Els llibretistes, Henri Meilhac i Ludovic Halévy, van
reconvertir un argument conegut en quatre episodis
espectaculars, amb un desenllaç brutal.

Bizet i els seus llibretistes van
encertar-la amb l’exotisme espanyol
en una partitura que omple de frescor
i transgressió les convencions de l’opéra
comique.
A Carmen, Bizet hi va voler encarnar l’“esperit”
exotitzat d’Espanya, expressat en el cant i el ball de la
protagonista, i en la seva manera sensual d’abraçar la
vida i l’amor. L’emparellament de la díscola gitana procedent del sud amb el seu amant infeliç provinent del
nord ens recorda que el llibret va ser escrit a l’ombra
de la caiguda del Segon Imperi, el 1870, i l’exili de l’emperador francès Napoleó III i la seva dona espanyola,
Eugènia. Podria ser que Meilhac i Halévy estiguessin
satiritzant l’exparella imperial quan van escenificar la
perdició total a què s’aboca l’inútil Don José.
Carmen va ser estrenada a l’Opéra-Comique el 3 de
març de 1875, i els nervis que provocava en el direcCAR MEN / 125

tor del teatre, Camille du Locle, el caràcter provocatiu de
la protagonista, es van materialitzar en el to escandalitzat
d’algunes crítiques —els autors de les quals van quedar
impactats per la madura i expressiva sensualitat de
Célestine Galli-Marié—, tot i que abans de la freda resposta mostrada al final de la nit inaugural, el públic havia
quedat entusiasmat amb els dos primers actes. Potser és
que el públic estava simplement esgotat per la llargada
de la representació, o desconcertat per la transgressió
que Bizet havia operat en les convencions del gènere de
l’opéra comique.
El nucli de la projecció d’Espanya en l’òpera Carmen cal
situar-lo en les corrides de toros. Tot i que no es representen a l’escenari, la seva llarga ombra recorre la composició operística de Bizet, des del bulliciós començament
de l’obertura fins a la música de fanfàrria que precedeix
i puntua l’acte final. En la cançó del torero al segon acte,
que esdevingué ràpidament un dels números més populars de l’òpera, Bizet emula els sons del pasdoble; tot
seguit irromp la marxa, vivaç i fatxenda, on el personatge
és secundat per un cor entusiasta.
Per recrear musicalment Espanya en l’escena operística, Bizet va recórrer al color local de la cançó popular
espanyola que li era conegut, tot i que només citava
directament unes poques fonts concretes, algunes de
molt famoses, com l’havanera “El arreglito” de Sebastián
Iradier. Nascuda del flux cultural entre Cuba i Espanya, al París de la segona meitat del XIX l’havanera era
considerada un número típicament espanyol. Bizet va
condensar tot l’atractiu sensual de les havaneres en l’ària
d’entrada representada per Carmen, l’Havanera, que
convida tant els personatges de l’escenari com el públic
del teatre a enamorar-se dels seus encants seductors. La
cromàtica i sinuosa línia descendent i els ritmes sensuals
de l’Havanera sembraven les llavors de la tempestuosa
relació de Carmen i Don José. Tanmateix, la primera idea
de Bizet per evocar Espanya havia estat l’ús de melodies
procedents dels polos de Manuel García de principi del
XIX, que es poden escoltar a l’entreacte del quart acte.
La rèplica melodiosa del “tra la la la” que Carmen canta
al penúltim número del primer acte, quan és arrestada
per Zúñiga i Don José, la devem a l’amic de Bizet, Pablo
Sarasate.

MOMENTS
MUSICALS

CLAU

«L’amour est un oiseau rebelle»
(Carmen, acte I)
L’havanera de Carmen, tota una declaració de
principis sobre una música original de Sebastián
Iradier.

«Votre toast» (Escamillo, acte II)
El fatxenda matador Escamillo entona els seus
cèlebres cuplets davant la massa que l’ovaciona.

«La fleur que tu m’avais jetée»
(Don José, acte II)
Una de les àries amoroses més sinceres i nobles
de la història del gènere.

Durant el segle passat ens vam acostumar a relacionar les
interpretacions dramatitzades i orientalitzades de música
espanyola de Bizet amb el flamenc, de manera que Carmen i els seus amics gitanos eren vistos com a intèrprets
del gènere. Bizet, però, a penes coneixia el flamenc tal
com avui el reconeixem. La forma artística pròpiament
dita tot just començava a unificar-se a Espanya quan es
va compondre Carmen. Als darrers anys de la dècada
del 1890, però, algunes produccions noves de Carmen ja
incloïen balladors de flamenc —en comptes de ballarines
franceses— en la “Chanson Bohème” que obre l’escena
de la taverna del segon acte. El flamenc exemplificava
l’associació creixent entre l’òpera Carmen i la passió
espanyola, i aquest fet era reforçat per l’emergència del
verisme italià en la dècada de 1890. Aquest estil interpretatiu, d’una major càrrega emotiva, era molt adient per al
duet final de l’acte quart. En aquests últims deu minuts
de la vida de Carmen no hi ha lloc per a àries expansives.
Extracte de l’article de Elisabeth Kertesz a la publicació
Temporada de òpera 2019-2020 d'Amics del Liceu
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EN ESCENA

Varduhi
Abrahamyan

Charles
Castronovo

Anita
Rachvelishvili

Mezzosoprano

Tenor

Mezzosoprano

CARMEN

DON JOSÉ

CARMEN

Molt aplaudida pel seu debut al Liceu
interpretant Isabella (L’italiana in
Algeri) la temporada passada, la mezzosoprano francoarmènia ha cantat
en teatres d’òpera com els de París,
Zuric, Atlanta, Moscou, Hamburg,
Roma o Viena, a més de fer-ho en
el Festival Rossini de Pesaro. El seu
ampli repertori inclou òperes com
Carmen, Falstaff, Un ballo in maschera, Ievgeni Onegin, Norma, Nabucco,
Samson et Dalila, Semiramide, La
donna del lago, L’italiana in Algeri,
L’incoronazione di Poppea, Giulio
Cesare, Alcina, Rinaldo, La dama de
piques i Orphée et Eurydice.

Ha cantat en els principals centres
operístics, com ara Covent Garden de
Londres, Metropolitan Opera de Nova
York, La Monnaie de Brussel·les i les
òperes de Viena, Berlín, París, Munic,
Madrid, Chicago i San Francisco.
El seu repertori inclou els papers
protagonistes de Carmen, Faust,
Roméo et Juliette o La bohème, així
com rols mozartians i belcantistes.
Els seus compromisos més recents
i futurs inclouen La traviata a París,
Nova York, Munic, Londres i Los
Angeles; Faust, Médée i La rondine
a Berlín; Les contes d’Hoffmann a
Baden-Baden; Roberto Devereux i
Alceste a Munic, i Simon Boccanegra
al Festival de Salzburg.

Va debutar Carmen al Teatro alla
Scala de Milà el 2009 amb Daniel
Barenboim i Jonas Kaufmann, i des
d’aleshores l’ha cantat a Nova York,
Berlín, Munic, Seattle, San Francisco,
Torí, Toronto i Verona.
Els seus compromisos recents i
futurs inclouen Il trovatore a París;
Aida a Viena, Verona i Nova York;
Samson et Dalila a Montecarlo i
Nova York, i Adriana Lecouvreur a
Nova York i el Festival de Salzburg.

DIRECCIÓ D’ESCENA

Calixto
Bieito

Al teatre ha dirigit Tirant lo Blanc
(Berlín, Frankfurt, Barcelona i
Guanajuato), Brand (Bergen i
Festival Ibsen d’Oslo), Don Carlos
(Mannheim, Perpinyà, Festival Grec
de Barcelona i Madrid), Stemmer
(Bergen, Copenhaguen i FACYL
de Salamanca) o La vida es sueño
(Buenos Aires), entre d’altres. En
òpera destaquen Jenufa i Platée
(Stuttgart), Lulu (Mannheim i Basilea), Madama Butterfly i Armida
(Berlín), Manon (Frankfurt), Le
Grand Macabre (Friburg), Fidelio
i Boris Godunov (Munic), i Die
Soldaten (Zuric). Debutà al Liceu la
temporada 2000/01 amb Un ballo
in maschera. Hi ha tornat amb
Don Giovanni (2002/03 i 2007/08),
Wozzeck (2005/06) i Carmen
(2010/11 i 2014/15).
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L'amor és un ocell silvestre
que ningú no pot domesticar. (Carmen)

D E S CH E H E RA Z A DE
A YO , CARME N
Direcció:
María Pagés i
El Arbi El Harti
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María Pagés estrena
una Carmen llegida en
clau femenina i despullada
de folklorismes.

A

clamat internacionalment com un dels
millors espectacles de flamenc contemporani, De Sheherazade a Yo, Carmen és un nou
apropament a l’univers de la gitana cigarrera
popularitzada per Bizet sobre la novel·la de Mérimée i a
la narradora de Les mil-i-una nits.
María Pagés llegeix ambdós personatges centrals com a
dues dones que caminen sense pors, orgulloses de les
seves identitats sexuals i despullades de convencionalismes i folclorismes.
Pagés entona “una veu de dona que s’alça amb força davant nostre, nítida i contundent, per expressar la realitat
que afronta, construeix i desenvolupa l’ànima femenina”.

MÚSICA: George Bizet, Sebastián Iradier, Rubén Levaniegos,

Sergio Menem, David Moñiz i María Pagés
COREOGRAFIA I VESTUARI: María Pagés
DRAMATÚRGIA: El Arbi El Harti
IL·LUMINACIÓ: Pau Fullana
COPRODUCCIÓ: María Pagés i Gran Teatre del Liceu

Juliol 2020

Torn

Preus

DIVENDRES 3

20 h

B

De 10 € a 150 €

DISSABTE 4

17 h

F

De 10 € a 150 €

DISSABTE 4

21 h

C

De 10 € a 150 €

DIUMENGE 5

17 h

T

De 10 € a 150 €

Durada aproximada: 1 hora 20 minuts
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MARÍA PAGÉS,
UNA CREADORA
ORGÀNICA
El Arbi El Harti
Escriptor

En aquesta reflexió coreogràfica,
María Pagés i El Arbi El Harti
miren de confrontar el mite amb
la realitat, despullar-lo dels seus
artificis i posar sobre l’escenari una
dona més real.
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Si haguéssim de definir la singularitat creativa polièdrica de
María Pagés amb un sol element, seria, sens dubte, el seu
arrelat sentit ètic de la cultura. Ella crea perquè està convençuda que l’art conté, en la seva essència i en l’emoció
que el produeix, un profund compromís amb la vida i amb
la memòria cultural orgànica de la humanitat, integradora
de la singularitat del jo i de la diversitat de l’altre.
Per a aquesta artista sevillana d’origen, de vocació madrilenya i iconoclasta per naturalesa, que ha fet de la dansa i el
flamenc la seva pàtria poètica, la modernitat és la tradició
en moviment i el dinamisme dels nostres llenguatges i les
nostres idees. El seu patrimoni en l’esdevenir resideix en una
innegable aportació creativa i estètica que prové de la seva
serenor en parlar sense complexos amb tots els llenguatges
estètics i en fer que acullin l’hospitalitat mítica del flamenc.

Amb els codis fonamentals del flamenc i investigant dins i fora d’aquest, María Pagés ha demostrat
ser una pionera quant a la comprensió del flamenc com un art en mutació permanent, que és
contemporani, viu, generós i hospitalari amb les
seves profundes arrels espanyoles. Ha aconseguit
transcendir, en les seves coreografies, els estereotips
i les diferències culturals, perquè considera que el
diàleg entre els llenguatges artístics afavoreix una
nova comprensió de la veritat sistèmica de l’art i de
la constant dialèctica que comunica la tradició i la
contemporaneïtat.
SINOPSI

De Scheherazade a Yo, Carmen és una versió de
l’obra coreogràfica Yo Carmen que la Compañía
María Pagés crea expressament per al Liceu de
Barcelona. No és una revisió d’aquests personatges
meravellosos que han marcat la cultura universal.
Tampoc no és la versió de l’obra de Bizet ni de
Michel Fokine. En aquesta obra de maduresa, María
Pagés i l’escriptor El Arbi El Harti aprofundeixen en
l’empatia femenina i aspiren a situar la femineïtat
com una veu orgànica que s’alça contundent davant
l’espectador per expressar la realitat polièdrica de la
quotidianitat de les dones.
Amb un personatge col·lectiu, De Scheherazade a
Yo, Carmen explica la història sentimental de les
dones, sense subterfugis ni duplicitats heretades,
sense pors ni connotacions construïdes per la mirada patriarcal.
Els voluptuosos personatges de laScheherazade i la
Carmen serveixen de base per desfer els estereotips
mantinguts al llarg dels segles per tal de silenciar
l’essència de les dones reals: les que treballem;
les que sortim corrents de l’oficina per recollir els
nostres fills; les que, tot i ser fortes, ens empetitim
per la por; les que ens deixem fascinar per una nova
crema perquè per un instant pensem que d’ella en
depèn la nostra eternitat... Dones intrahistòriques,
boniques com l’oxigen.
En aquesta reflexió coreogràfica, María Pagés i El Arbi
El Harti miren de confrontar el mite amb la realitat,
despullar-lo dels seus artificis i posar sobre l’escenari
una dona més real. Més intrahistòrica. També explora
el desig com una responsabilitat ètica, reivindicant la
vida, el plaer, l’autonomia, la llibertat i la felicitat com
a drets fonamentals de qualsevol ésser humà.

d’A Burlesque on Carmen de Chaplin i la seva mirada
tendra i humanista.
Des del punt de vista de la dramatúrgia, María Pagés
i El Arbi El Harti expliquen una aventura genuïnament femenina en deu quadres, en els quals la dona
obre la seva emoció i intel·ligència, com si es tractés
d’un ventall. En una narració potent, a través de
solos i coreografies corals perfectament teixides, expressa el seu coneixement i les seves contradiccions,
els seus amors i desamors, la força i la fragilitat, la
inseguretat i les insatisfaccions, la soledat, la sensualitat, la igualtat encara no assolida, la maternitat.
La veu femenina reflexiona sobre la rebel·lia davant
del maltractament femení, les dependències com a
conseqüència d’un sotmetiment ancestral respecte
dels cànons socials, les tradicions, les religions o les
noves creences, com ara la moda, la publicitat o la
llibertat mateixa.
Les coreografies recullen el moviment físic i
emocional de dones plurals, amb una singularitat forta, que simbolitzen la diversitat del gènere
que representen, més enllà de les diferències,
tant físiques com ètiques, religioses, culturals o
estètiques. Dones que ballen al ritme d’un principi
d’harmonia, mesura i simetria, que després trenquen i recomponen, recollint, així, a través dels
seus cossos i moviments, el cos i el moviment de
la vida. Són dones que pensen, ballen i canten al
compàs de tanguilllos. Iròniques i còmiques, reten
un homenatge a les dones d’arreu del món.
A De Scheherazade a Yo, Carmen, María Pagés i El
Arbi El Harti recorren a les partitures originals de Bizet
i exploren el seu repertori musical i clàssic, tot integrant Sebastián Iradier i altres músiques populars.
Treballen amb la partitura de l’òpera i les músiques
que van inspirar Bizet, reinterpreten i adapten alguns
fragments clàssics en clau flamenca, i creen música
original flamenca composta per Rubén Levaniegos,
juntament amb Sergio Menem i David Moñiz.
La música de De Scheherazade a Yo, Carmen
recorre el diàleg entre la música clàssica, popular
i flamenca, interpretada per un quartet de corda
i percussió, acompanyat per una veu àrab i dues
veus flamenques.

Amb el títol De Scheherazade a Yo, Carmen s’aspira a
transcendir els mites i a identificar-se amb la Carmen
D e S cheherazade a Yo, Carmen / 133

IL B ARBI ERE
DI SI VIGLIA
Gioachino
Rossini

Giorgio Caoduro, Paola
Gardina, Maxim Mironov.
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MELODRAMMA BUFFO EN DOS ACTES
Llibret de Cesare Sterbini
Estrena absoluta: 20/02/1816, al Teatro Argentina de Roma
Estrena en Barcelona: 16/07/1818, al Teatre de la Santa Creu
Estrena al Liceu: 18/12/1847
Darrera representació al Liceu: 25/09/2014
Total de representacions al Liceu: 246
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es de la seva estrena a Roma el
1816 —i malgrat una primera
representació accidentada—, les
aventures de Figaro, el barber
alcavot sevillà, han fet les delícies de generacions d’espectadors operístics.
La comicitat de la música rossiniana, al
servei del llibret de Cesare Sterbini sobre
Beaumarchais, no es pot deslligar de la
gran tradició de l’òpera bufa tardana, hereva de la gran escola napolitana i amb una
acció trepidant i personatges inoblidables.
L’òpera de Gioachino Rossini torna a l’escenari del Gran Teatre del Liceu amb un
repartiment que inclou Maxim Mironov i
Paola Gardina en el context d’una posada
en escena lluminosa i acolorida, coproduïda amb Munic i Toulouse.

L’opera buffa per
excel·lència amb una
nova producció del Liceu
amb la Staatstheater am
Gärtnerplatz (Munic) i
el Théâtre du Capitole
(Toulouse).
Fitxa artística
DIRECCIÓ MUSICAL: Manuel López-Gómez
DIRECCIÓ D’ESCENA: Josef Ernst Köpplinger
ESCENOGRAFIA: Johannes Leiacker
VESTUARI: Alfred Mayerhofer
IL·LUMINACIÓ: Michael Heidinger i

Josef Köpplinger
COPRODUCCIÓ: Gran Teatre del Liceu,

Staatstheater am Gärtnerplatz (Munic)
i Théâtre du Capitole (Toulouse)

Intèrprets
EL COMTE D’ALMAVIVA: Maxim Mironov 21,

24, 27 i 30/07 i 01/08 / Levy Sekgapane 22, 25,
28 i 31/07 i 02/08
BARTOLO: Fabio Capitanucci 21, 24, 27 i 30/07
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Torn

Preus

i 01/08 / Vincenzo Nizzardo 22, 25, 28
i 31/07 i 02/08

DIMARTS 21

20 h

D

De 15 € a 260 €

DIMECRES 22

20 h

PA

De 10 € a 250 €

DIVENDRES 24

20 h

C

De 15 € a 260 €

01/08 / Marina Viotti 22, 25, 28 i 31/07 i 02/08

DISSABTE 25

20 h

PE

De 10 € a 250 €

FIGARO: Giorgio Caoduro 21, 24, 27 i 30/07 i

DILLUNS 27

20 h

A

De 15 € a 260 €

DIMARTS 28

20 h

H

De 10 € a 250 €

01/08 / Florian Sempey 22, 25, 28 i 31/07
i 02/08

DIJOUS 30

20 h

B

De 15 € a 260 €

BASILIO: Solomon Howard 21, 24, 27 i 30/07

DIVENDRES 31

20 h

G

De 10 € a 250 €

i 01/08 / Alessio Cacciamani 22, 25, 28 i 31/07
i 02/08

DISSABTE 1*

18 h

F

De 15 € a 260 €

DIUMENGE 2

17 h

T

De 10 € a 250 €

Agost 2020

* Funció amb audiodescripció
Durada aproximada: 3 hores 10 minuts

ROSINA: Paola Gardina 21, 24, 27 i 30/07 i

BERTA: Marta Mathéu

Orquestra Simfònica i Cor del Gran
Teatre del Liceu
DIRECCIÓ DEL COR: Conxita Garcia
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Maqueta de l'escenografia
per al projecte de Il barbiere
di Siviglia.
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els de la temporada de 1816 semblaven bojos, fins i
tot per a la norma de l’època, sobretot per a la direcció del teatre. Dos dels títols previstos s’havien pres
d’espectacles recents que havien debutat en altres
ciutats italianes: La cameriera astuta, de Ferdinando
Paini (Bolonya, 1814), i L’italiana in Algeri, de Rossini
(Venècia, 1813). No obstant, calia oferir també un
títol nou al públic romà. Aquest nou títol podia ser Il
barbiere di Siviglia de Gioachino Rossini, però a finals
de novembre de 1815 encara no hi havia res decidit.

El “ball” de títols d’Il barbiere rossinià
va preludiar la carrera d'una obra
mestra que compta amb un recorregut
ple d'èxits de més de dos segles.

IL BARBIERE
DI SIVIGLIA:
UNA BREU
INTRODUCCIÓ
Vincenzo
Borghetti
Professor de Musicologia
de la Università di Verona

Al Teatro Argentina de Roma encara no s’havia
organitzat tota la temporada d’òpera del Carnaval
de 1816, l’únic període de l’any en què el teatre era
obert, i la tardor ja havia arribat al final. El 10 de
novembre, la Diputació dels espectacles públics va
decidir que al següent Carnaval el teatre portaria a
escena tres òperes bufes, i l’empresari, el duc Francesco Sforza Cesarini, va posar immediatament fil a
l’agulla. Se sap que als teatres d’òpera del segle XIX sovint es treballava amb terminis molt ajustats, però

El desembre d’aquell any, Rossini es trobava a Roma
amb motiu de la representació al Teatro Valle de la
seva primera òpera semiseria, Torvaldo e Dorliska.
Probablement es va produir un primer contacte
amb Sforza Cesarini a principis de mes i el 26 de
desembre, dia de l’estrena de Torvaldo, Rossini va
signar el contracte amb el Teatro Argentina i es va
comprometre a escriure la nova òpera, programada
com a segon títol de la cartellera de 1816. Més o
menys aquests mateixos dies, i després de difícils
negociacions, l’empresari va definir l’elenc de cant
de la temporada: la prima donna seria la contralt
Gertrude Righetti Giorgi (per a ella seria el rol de
Rosina); els dos bufs Luigi Zamboni (Figaro) i Bartolomeo Botticelli (Don Bartolo), i el tenor Manuel
García (Comte d’Almaviva), l’estrella de la companyia. El llibretista escollit per a la nova òpera va ser
Cesare Sterbini, qui va presentar el 17 de gener de
1816 l’estructura del drama.
La nova òpera de Rossini portava un títol diferent als
seus orígens: Almaviva, o sia L’inutil precauzione, que
s’indica a la portada de la primera edició del llibret.
Com es veu, no hi ha cap referència directa a Beaumarchais, encara que a la seva correspondència i a
tots els documents autògrafs relatius a la seva òpera,
Rossini sempre es va referir a ella com Il barbiere
di Siviglia. Aquesta qüestió del títol no és casual, i
la seva anàlisi ajuda a comprendre alguns aspectes
fonamentals de l’òpera, de la seva dramatúrgia, de
la seva relació amb les fonts i amb altres òperes
dels seus competidors, famosíssimes a l’època. Sens
dubte, a l’hora d’escollir un títol que no fes referència explícita a la comèdia de Beaumarchais, alguna
influència deuria tenir Il barbiere di Siviglia de Gio-
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vanni Paisiello, una òpera de 1782 encara molt estimada i
representada durant les primeres dècades del segle XIX.
No obstant, Almaviva o sia L’inutil precauzione no es
va imposar com a títol. A alguns dels llibrets hi figura
només L’inutil precauzione com a subtítol d’una òpera
que va començar a circular ràpidament com Il barbiere di
Siviglia, títol que es va consolidar com a definitiu, tal com
havia estat sempre per a Rossini, que des del començament l’havia fet servir a les seves cartes. Per què, doncs,
aquest retorn a una tradició més clarament vinculada a
Beaumarchais, malgrat les evidents diferències que es
troben entre l’òpera i el seu model literari? La centralitat
que assumeix el Comte en la història va ser aviat reduïda,
no per part de Rossini —al menys, no directament—,
sinó per part de la vida teatral de la mateixa òpera, que va
ocupar molt ràpidament un lloc estable al repertori . Al
Comte se li sostreia regularment la “gran ària” conclusiva,
que en la major part dels casos s’adjudicava a Rosina, o
simplement es tallava per deixar que l’òpera acabés amb
el “Finaletto”. Aquesta intervenció va canviar l’equilibri
intern a la constel·lació dels personatges, tornant a
posar Figaro en primer pla, tant perquè es deuen a ell
les principals maquinacions de la història com perquè
és a ell a qui Rossini atribueix algunes de les peces més
espectaculars de l’òpera (només cal pensar en la cavatina
“Largo al factotum” o en el duet amb Rosina) i que, sense
el rondó del Comte, adquireixen encara més evidència.
De fet, va ser el mateix compositor qui l’any 1817, tan
sols un any després de l’estrena d'Il barbiere, va decretar
la transferència definitiva de l’ària a una altra òpera, tot

MOMENTS

MOMENTOS
MUSICALS

CLAU

MUSICALES

C L AV E

transformant-la en el brillant número conclusiu de la
protagonista de la seva següent òpera còmica, La Cenerentola. I d’aquesta manera va decretar, indirectament,
que Almaviva o sia L’inutil precauzione esdevingués per
sempre Il barbiere di Siviglia.
A l’estrena va passar de tot. Gioachino Rossini es presentava a un públic conservador, per tant condicionat i fidel
a l’òpera homònima de Paisiello (ja un clàssic a l’època),
i semblava haver-hi un acord tàcit per fer caure la nova
creació i no deixar que s’escoltés. El soroll del públic durant la representació és l’única cosa certa i, a partir de la
segona funció, el resultat va canviar de forma radical, fent
que Il barbiere s’imposés molt ràpidament en el repertori
per no sortir-ne mai més. De fet, la mateixa història
posterior d'Il barbiere, que aviat va esdevenir una òpera
paradigmàtica per al teatre musical, no només justifica
la narració reiterada d’aquests episodis, sinó que, a més a
més, fa necessari afegir-ne de nous. Les anècdotes són un
dels signes més evidents de la importància d'Il barbiere
de Rossini, del fet que va ser considerada com una “obra
mestra” durant més de dos-cents anys. Un període al qual
no pot sobreviure cap obra mestra digna d’aquest nom
sense que se li atribueixin uns començaments difícils o,
fins i tot, anècdotes fatalistes, com és el cas. Perquè una
òpera es consideri veritablement “gran” durant dos-cents
anys cal que l’èxit arribi després d’un conflicte contra
ambients hostils i reaccionaris.
Extracte de l’article de Vincenzo Borghetti a la publicació
Temporada d’ òpera 2019-2020 d'Amics del Liceu

«Largo al factotum» (Figaro, acte I)
La targeta de presentació de Figaro i una veritable declaració de principis en el marc d’una ària rica i variada en matisos i recursos còmics.

“All’idea di quel metallo” (Figaro i Comte
d’Almaviva, acte I)
Duet que tanca la primera escena del primer acte, amb tots els recursos rossinians a l’abast: cant sil·labat, crescendo vocal-orquestral i un
sentit de l’humor encomanadís.

“Don Basilio!” (Figaro, Rosina, Comte d’Almaviva,
Don Basilio i Don Bartolo, acte II)
Magnífic quintet del segon acte, en una escena d’embolics en què
Rossini dona via lliure a la seva expressivitat amb una perfecta caracterització de les situacions còmiques. Una de les escenes més hilarants
del gènere operístic.
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Mezzosoprano

COMTE D’ALMAVIVA

La mezzosoprano debuta
al Liceu després d’haver
treballat amb mestres de
gran prestigi com Riccardo
Muti, Claudio Abbado, Peter
Maag, Jeffrey Tate, Eliahu
Inbal, Evelino Pidò, Bruno
Bartoletti, Patrick Fournillier
o Renato Palumbo, entre
d’altres.. A més, l’han dirigit
escènicament directors com
Micha van Hoecke, Cristina
Muti Mazzavillani, Jean Reno,
Pier Luigi Pizzi, Lucio Dalla,
Luca Ronconi, Emilio Sagi o
Michael Haneke, en títols com
I Capuleti e i Montecchi, Faust,
La clemenza di Tito, Tancredi
o Così fan tutte.

La temporada passada va debutar al Liceu interpretant Lindoro
(L’italiana in Algeri), i ara el
tenor rus torna a Barcelona
amb el compositor que més
fama li ha proporcionat, Rossini.
El concurs Neue Stimmen d’Alemanya el va donar a conèixer, i
des d’aleshores ha treballat en
teatres d’òpera de ciutats com
París, Hamburg, Berlín, Viena,
Milà o Washington. El seu repertori rossinià inclou els virtuosos
rols per a tenor d’òperes com Il
turco in Italia, La Cenerentola,
Il viaggio a Reims, Il barbiere di
Siviglia o L’italiana in Algeri.

Maxim
Mironov
Tenor

FIGARO

Florian
Sempey

Amb estudis de piano i cant al
Conservatori de Liborna i completats al de Bordeus, el baríton
francès debuta al Liceu després
d’haver cantat en els teatres
d’òpera de ciutats com París,
Londres o Roma, a més de fer-ho
al Festival Rossini de Pesaro,
entre d’altres. El seu ampli repertori inclou rols com el del Comte
d’Almaviva (Le nozze di Figaro),
Valentin (Faust), Enrico (Lucia
di Lammermoor), Doctor Falke
(Die Fledermaus), Schaunard
(La bohème) o Papageno (Die
Zauberflöte).

Baríton

EN ESCENA

Paola
Gardina

ROSINA

FIGARO

Giorgio
Caoduro
Baríton

El baríton italià torna al Liceu
després de participar a Lucia
di Lammermoor (2015/16) i
com a Taddeo a L’italiana in
Algeri de la temporada passada,
després de rebre molt bones
crítiques. L’any 2012 va obtenir
el premi Australian Green
Room Award al millor cantant
d’òpera de l’any, i això li va
permetre iniciar una carrera
internacional treballant amb
mestres com Carlo Rizzi, Jesús
López-Cobos, Riccardo Frizza,
Bruno Bartoletti, Daniel Harding, Bruno Campanella, Daniel
Oren, James Conlon, Michel
Plasson o Zubin Mehta.
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De sorpresa i d'alegria
gairebé ja deliro! (Rosina)
Guitarra de Francesc España. Barcelona, 1805

Òpera: passió, poder i política
El Gran Teatre del Liceu col·labora amb ”la Caixa” en la producció d’una exposició
que narra l’evolució de l’òpera des dels seus orígens fins a l’actualitat a través
d’una experiència immersiva.
L’exposició, provinent del Victoria and Albert Museum de Londres en col·laboració amb la Royal Opera House, és la primera
que explora l’òpera a gran escala i que transporta l’espectador
a vuit estrenes, en vuit ciutats europees, i que posa al descobert com les òperes estan inextricablement entrellaçades
amb el paisatge social, polític i cultural de les ciutats en les
quals van ser creades.
Exhibida als centres CaixaForum de Madrid i Barcelona, i fruit
de l’estreta col·laboració entre ”la Caixa” i el Gran Teatre del
Liceu, l’exposició incorpora l’àmbit de Barcelona i l’estrena al
Teatre de l’òpera Pepita Jiménez d’Isaac Albéniz el 1896. Una
mostra de la Barcelona del modernisme, un moment clau de
la nostra història cultural.
El recorregut de l’exposició comença per la Venècia de Claudio Monteverdi amb l’estrena de L’incoronazione di Poppea el

1642, i segueix amb el Londres de 1711 i l’estrena de Rinaldo
de Georg Friedrich Händel, passant per l’estrena a Viena de Le
nozze di Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart el 1786 i la de
Nabucco de Giuseppe Verdi a Milà el 1842. El viatge continua
pel París que va acollir l’estrena de Tannhäuser de Richard
Wagner el 1861 i enllaça amb la Barcelona modernista que
l’any 1896 va viure l’estrena de Pepita Jiménez d’Isaac Albéniz.
Un recorregut que continua a Dresden amb l’estrena de la
famosa Salome de Richard Strauss el 1905 i finalitza al Leningrad de Dimitri Xostakóvitx amb l’estrena de Lady Macbeth de
Mtsensk l’any 1932. L’exposició ofereix també un breu repàs a
algunes de les produccions més recents de l’òpera, tot demostrant que és un gènere actual i dinàmic.
CaixaForum Madrid: del 25 d’abril a l’11 d’agost de 2019
CaixaForum Barcelona: del 17 de setembre al 12 de gener
de 2020
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OF F LICE U
DIÀL E GS M USI CALS

E

l Gran Teatre del Liceu presenta la
quarta edició del cicle de concerts
“Off Liceu – Diàlegs musicals”, una nova
oportunitat per conèixer les últimes
creacions de compositors nacionals actuals.
Acompanyats de diferents formacions musicals,
audiovisuals i poètiques, i amb la veu com a
nexe en comú, els creadors estaran presents a la
sala per generar un posterior debat enriquidor
que permeti al públic tenir una visió polièdrica
de la realitat musical d’avui.

La música d’avui,
al Foyer del Liceu.

Març 2020

Preus

DIVENDRES 6

20 h

12 €

DIVENDRES 20

20 h

12 €

20 h

12 €

Maig 2020
DIVENDRES 29
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JOAN ARNAU PÀMIES
Compositor, pianista i investigador
musical. Els quartets Arditti i Jack,
Fonema Consort, Ensemble Dal
Niente, ensemble recherche, loadbang
i BCN 216 han interpretat les seves
obres en festivals de música de creació
d’arreu del món. Pàmies també és doctor en Composició i Tecnologia musical per la Universitat de Northwestern
(Evanston, Illinois).

LAURA GARCÍA OLALLA

DANIEL MUÑOZ-OSORIO

Graduada com a compositora i
cantant lírica a l’Esmuc. Les seves
obres són guardonades amb diversos
premis i el seu projecte de final de
carrera de cant obté una distinció
al certamen estatal de l’Injuve.
Tant en el vessant creador com en el
d’intèrpret, la seva gran preocupació
és recuperar la comunicació amb el
públic, tan oblidat i menystingut
per la música erudita europea dels
segles XX i XXI.

Es forma al Conservatori Superior del
Liceu, on estudia piano amb Michel
Wagemans i composició amb Benet
Casablancas, i posteriorment a la
Universität für Musik und darstellende
Kunst de Graz amb Beat Furrer i Gerhard
Nierhaus. Rep la menció d’honor del
Premio Jóvenes Compositores de la
Fundación SGAE-CNDM 2016 i el Premi
Extraordinari de Composició 2017 del
Conservatori del Liceu. La seva música
s’ha interpretat a Espanya, el Regne
Unit, Àustria i els Països Baixos.

XAVIER BONFILL

ANDREU GALLÉN

RAQUEL GARCÍA-TOMÁS

Compositor resident a Copenhagen, on
actualment estudia un màster en Composició a la Royal Danish Academy of
Music, amb Jeppe Just Christensen,
Niels Rosing-Schow i Hans Peter Stubbe Teglbjærg. En la seva obra crea una
espècie de diàleg amb diversos mitjans i disciplines artístiques entre text,
imatge i sons acústics i electrònics.

Pianista, director musical i compositor.
Estudia a l’Esmuc, a la Universidad
de Alcalá de Henares i al Koninklijk
Conservatorium de Brussel·les. Alguns
dels espectacles musicals en què ha
participat han estat Cabaret; Requiem
for Evita; Scaramouche; Mar i Cel;
Liceistes i cruzados; T’estimo, ets
perfecte... ja et canviaré, o La vampira
del Raval, entre d’altres. Actualment
és director musical de La Jaula de las
Locas i de Maremar.

Compositora especialitzada en la creació interdisciplinària i col·laborativa.
Ha col·laborat amb l’English National
Ballet, la Royal Academy of Arts o el
Dresdner Musikfestspiele, i ha estat
compositora convidada del Sampler
Sèries de L’Auditori (2015/16). En òpera i teatre destaca la seva participació
en produccions com Dido Reloaded /
Go, Aeneas, Go!; Büro für postidentisches Leben; disPLACE; Balena blava, i
Je suis narcissiste (temporada 2018/19
del Teatro Real i del Teatre Lliure).

JOSÉ RÍO-PAREJA

LULA ROMERO

Professor de composició a l’Esmuc des
del 2007. És doctor en Composició per
la Universitat de Stanford (2002-2007)
i ha obtingut els títols superiors de
Composició i Direcció al Conservatori
Municipal de Música de Barcelona.
Les seves obres han estat guardonades
en nombrosos certàmens nacionals i
internacionals. Ha rebut encàrrecs de
l’Orquesta Nacional de España, l’ensemble recherche, Arditti Quartet, Trío
Arbós, Sonido Extremo i la Kebyart
Ensemble, entre d’altres.

En les seves obres acústiques i electròniques, Lula Romero explora la relació
de forma, espai i material sonor en relació amb les teories i pràctiques d’igualtat social i feminisme. Romero ha estat
guardonada amb els Premis Giga-Hertz
Produktionsprei 2014, els premis-beca
de composició de Berlín 2015 i 2012, el
Berlin-Rheinsberger Kompositionspreis
2011, així com la residència Centro
Tedesco di Studi Veneziani 2017.

PACO VICIANA
Ha compaginat els seus estudis
musicals clàssics amb una gran varietat
d’ampliacions acadèmiques com ara
el jazz o la musicologia. La seva gran
passió és la composició: ha creat més
de 280 obres de gèneres tan diversos
com la simfonia, l’oratori o la música
cinematogràfica. Entre d’altres premis,
ha estat guardonat amb el Premi Max o
el Premi Manel Saderra. Podem trobar
la seva música en més d’una trentena
de treballs discogràfics.
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L’ESCLAT DE
L A MÚ SICA
DE CAMBRA
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Una programació
cambrística
extraordinària que
complementarà
la temporada del
20è aniversari.

L

a temporada 2018/19 hem començat “Les
cambres del Liceu” com un cicle nou amb
la voluntat de posar a l’abast uns concerts
diferents i complementaris a la programació
del Teatre. La gran acceptació per part del públic del
primer cicle i l’entusiasme dels músics del Liceu per
potenciar la cambra com a eix vertebrador d’excel·lència
i de música de proximitat, fan que puguem parlar de la
temporada 2019/20 com la de “l’esclat de la música de
cambra”.
L’Orquestra, amb una energia il·lusionant, planteja
música en formats molt diversos, des de propostes per a
duos passant per diferents programes per a trio i quartet
fins a ensembles de vent, grups amb veu, orquestra de
cambra, etc. Més de 25 propostes fetes pels músics de
l’Orquestra i els pianistes del Teatre, que, junt amb els
suggeriments del Cor, configuraran una programació
cambrística extraordinària que complementarà la temporada del 20è aniversari.
Aquests concerts es realitzaran en diferents espais del
Teatre però també a la ciutat de Barcelona i arreu del
país per fer tothom partícip de la música del Liceu.
Els programes dels diversos cicles de música de cambra
s’anunciaran oportunament.

Preus
DIVENDRES 8

NOVEMBRE 2019

20 h

28 €

DIVENDRES 22

NOVEMBRE 2019

20 h

28 €

DIVENDRES 7

FEBRER 2020

20 h

28 €

DIMECRES 11

MARÇ 2020

20 h

28 €

DILLUNS 30

MARÇ 2020

20 h

28 €

DIJOUS 2
DILLUNS 11

ABRIL 2020
MAIG 2020

20 h
20 h

28 €
28 €
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MANS
A L' ÒPERA
Al Gran Teatre
del Liceu

U

n escenari buit on tot pot passar. De cop i volta
arriba el pianista, la directora d’escena i els cantants; avui és el primer dia de l’assaig de L’elisir
d’amore de Donizetti.

Arrenquem! Però… les butaques són plenes de gent! Avui
hi ha públic? No tenim res preparat! Tranquils… Som-hi,
tècnics! Muntem una escenografia, uns llums, improvisem el vestuari i la caracterització…I l’attrezzo? A veure
què trobem…
A poc a poc, tot encaixa. Sumem música, veus, interpretació i tots els elements tècnics... i ja tenim una escena
total, com cal!
Així doncs... Mans a l’òpera!

Descobreix com es munta
una òpera, amaga molts
secrets!
IDEA ORIGINAL: Xavi Mateu
DIRECCIÓ I DRAMATÚRGIA: Anna Llopart i Xavi Mateu
ESCENOGRAFIA I VESTUARI: Nadia Balada
PRODUCCIÓ: Gran Teatre del Liceu

Octubre 2019
DISSABTE 19
DIUMENGE 20

Preus
12 h
11 h

De 10 € a 15 €
De 10 € a 15 €

Durada aproximada: 1 hora
Recomanat a partir de 6 anys
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A LLEG RO
VIVACE
Al Teatre-Auditori
de Sant Cugat

E

n l’afany de trobar un local abandonat 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.

MÚSICA: fragments d'òperes de Monteverdi, Purcell,

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.

PRODUCCIÓ: Gran Teatre del Liceu

Un viatge màgic pel món de
l’òpera de la mà de Joan Font.

Mozart, Rossini, Donizetti, Berlioz, Verdi, Bizet i Puccini
DIRECCIÓ D'ESCENA: Joan Font (Comediants)
DIRECCIÓ MUSICAL: Stanislav Angelov
ESCENOGRAFIA I VESTUARI: Joan Guillén

Novembre 2019
DISSABTE 30

Preus
18 h

15 €

Durada aproximada: 1 hora 15 minuts
Recomanat a partir de 8 anys
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L A PETI TA
F LAUTA
MÀGI CA
Al Gran Teatre
del Liceu

L’

ocellaire Papageno ens explica les extraordinàries 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 feta per Comediants de
Die Zauberflöte de Mozart. Un clàssic d’El Petit Liceu amb
una escenografia llampant i molt atractiva que han vist
més de 400.000 espectadors.
MÚSICA: Wolfgang Amadeus Mozart
DIRECCIÓ D'ESCENA: Joan Font (Comediants)
ESCENOGRAFIA I VESTUARI: Joan Guillén
PRODUCCIÓ: Gran Teatre del Liceu
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Les aventures de Papageno
amb Joan Font (Comediants).
Desembre 2019
DIUMENGE 15
DIJOUS 26
DIVENDRES 27

Preus
11 h
18.30 h
11 h

De 10 € a 15 €
De 10 € a 15 €
De 10 € a 15 €

Durada aproximada: 1 hora 15 minuts
Recomanat a partir de 6 anys

EL S MÚ SIC S
DE B REM EN
Al Gran Teatre
del Liceu

N

arra 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 amb titelles a partir del conte infantil
dels germans Grimm. Amb una música original composta especialment per a l'espectacle i que incorpora un
moment participatiu en què els nens i nenes han de
cantar la cançó “Cap a Bremen”.
MÚSICA: Poire Vallvé
DIRECCIÓ D'ESCENA: Joan-Andreu Vallvé

(Centre de Titelles de Lleida)
COREOGRAFIA: Marta Almirall i Anna Planas
PRODUCCIÓ: Gran Teatre del Liceu

Rebel·lió a la granja en
un espectacle de titelles.
Gener 2020
DIUMENGE 19
DIUMENGE 26

Preus
11 h
11 h

Febrer 2020
DISSABTE 1
DIUMENGE 2*

De 10 € a 15 €
De 10 € a 15 €

Preus
12 h
11 h

De 10 € a 15 €
De 10 € a 15 €

*Sessió relaxada per a persones
amb dèficit d’atenció i/o autisme
Durada aproximada: 55 minuts
Recomanat a partir de 3 anys
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EL JOVE
BARBER
DE SEVI L LA
Al Gran Teatre
del Liceu

“F

igaro qua, Figaro là”..., no és mai a la
seva barberia. I, no obstant això, qui no
desitjaria tafanejar entre les seves coses?
Descobrir els seus trucs i els milers d’objectes que hi amaga? L’autèntic negoci de Figaro està
al carrer, a la realitat que l’envolta. Sap manipular amb
argúcia i saviesa, amb la subtilesa de la seva ment
(com un volcà!) i l’esperit sempre a punt.
MÚSICA: Gioachino Rossini

Orquestra del Conservatori del Liceu
DIRECCIÓ D'ESCENA: Danilo Rubeca
ESCENOGRAFIA: Emanuele Sinisi
PRODUCCIÓ: Gran Teatre del Liceu i ASLICO

Associazione Lirica e Concertistica (Como)
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Les aventures del barber
més famós.
Febrer 2020
DISSABTE 22
DIUMENGE 23

Preus
12 h
11 h

De 10 € a 15 €
De 10 € a 15 €

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

IT DANSA

Directora:
Catherine
Allard

JOVE COMPANYIA DE
L’INSTITUT DEL TEATRE
Al Teatre-Auditori
de Sant Cugat

IT

Dansa torna al Teatre Auditori de Sant
Cugat amb l’energia i l’entusiasme que
caracteritzen aquesta jove companyia
nascuda com un projecte pedagògic de
l’Institut del Teatre de Barcelona l’any 1998.

VESTUARI: Manuel Rodríguez i Lorena Nogal
IL·LUMINACIÓ: Víctor Cuenca

Kaash

Whim Fractured Fairytale

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

In memoriam
COREOGRAFIA: Sidi Larbi Cherkaoui
MÚSICA: A Filetta
VESTUARI: Maribel Selma
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

Març 2020
DISSABTE 14

18 h

Torn

Preus

-

15 €

Durada aproximada: 1 hora 20 minuts
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Al Gran Teatre
del Liceu

R

einterpretació del mite de Teseu i el Minotaure
a partir d’una creació col·lectiva i participativa
en què centenars de joves cantaires de diversos
centres educatius de la ciutat de Barcelona
comparteixen escenari amb professionals de la música i
les arts escèniques.

Orquestra del Conservatori del Liceu

L’òpera, com a instrument didàctic, ens ensenya no només aspectes musicals i escènics, sinó també a ser millors
ciutadans. Hi ha alguna manera millor d’aprendre que
creant una òpera a l’escenari del Liceu?

Coral Càrmina: Daniel Mestre

Compartint el coneixement arribarem més lluny i vencerem el monstre del laberint.

Una òpera participativa
i coral de Jonathan Dove.

MÚSICA: Jonathan Dove

Amb la participació dels cors d'estudiants dels
centres educatius de Barcelona

Cor Bruckner Barcelona
DIRECTORA: Júlia Sesé
DIRECTOR: Daniel Mestre
DIRECCIÓ DELS CORS: Buia Reixach i Feixes

LLIBRET: Alasdair Middleton
TRADUCCIÓ AL CATALÀ: Marc Rosich
DIRECCIÓ MUSICAL: Manel Valdivieso
DIRECCIÓ I ESCENOGRAFIA: Paco Azorín

Març 2020

COREOGRAFIA DEL MOVIMIENT: Carlos Martos

DIMARTS 24

19.30 h

De 10 € a 15 €

VIDEOCREACIÓ: Pedro Chamizo

DIVENDRES 27

19.30 h

De 10 € a 15 €

PRODUCCIÓ: Gran Teatre del Liceu

Abril 2020

SOLISTES

DIMECRES 1

19.30 h

De 10 € a 15 €

Teseu: Roger Padullés
Mare: Gemma Coma-Alabert
Dèdal: Toni Marsol

DISSABTE 4

17 h

De 10 € a 15 €

/ 156

Preus

Preus

Durada aproximada: 1 hora
Recomanat a partir de 12 anys

L A BARCAROLA
Al Foyer del
Gran Teatre
del Liceu

U

na joguina escènica en la qual els músics
dialogaran amb il·lustracions, ombres i
audiovisuals per descobrir els elements més
bàsics d’una peça musical.

Transformarem el Foyer del Liceu per oferir una
experiència musicovisual immersiva en la qual els més
petits es veuran físicament envoltats d’acords i arpegis.

DIRECCIÓ, DRAMATÚRGIA I DISPOSITIU ESCÈNIC:

Juan Pablo Mendiola
DIRECCIÓ MUSICAL: Francesc Valldecabres
ARTISTA PLÀSTICA: Patossa
ESCENOGRAFIA: Los Reyes del Mambo
MOTION GRAPHICS: Laura Cuello
PRODUCCIÓ: Gran Teatre del Liceu

Una experiència musicovisual
immersiva per als més petits.
Maig 2020
DISSABTE 2
DIUMENGE 3
DISSABTE 9
DIUMENGE 10
DISSABTE 16
DISSABTE 23
DIUMENGE 24
DISSABTE 30
DIUMENGE 31

Preus
12 h
12 h
12 h
12 h
12 h
12 h
12 h
12 h
12 h

15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €

Durada aproximada: 45 minuts
Recomanat de 3 a 5 anys
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Diumenge, 17.00 h (T)

Dissabte, 20.00 h (C)

CONCERTS I RECITALS

PETIT LICEU

DANSA

Dimecres, 20.00 h (PA)

LES GRANDS
BALLETS
CANADIENS

ÒPERES

Dijous, 20.00 h (D)

LES GRANDS
BALLETS
CANADIENS

19

Dimarts, 20.00 h (A)

LES GRANDS
BALLETS
CANADIENS

17 18

LES GRANDS
BALLETS
CANADIENS

LES GRANDS
BALLETS
CANADIENS

14 15

Les Grands Ballets Canadiens.

S ETEMBRE 2019
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Dilluns, 20.00 h

TURANDOT

Dijous, 20.00 h (B)

TURANDOT
Dimarts, 20.00 h (PA)

8 10

TURANDOT

Dilluns, 20.00 h (PC)

TURANDOT

Dimarts, 20.00 h (A)

Diumenge, 11.00 h

TURANDOT
18.00 h (F)

TURANDOT
20.00 h (PD)

TURANDOT

Dijous, 20.00 h (H)

TURANDOT

Dimarts, 20.00 h (E)

MANS A L'ÒPERA

Dissabte, 12.00 h

MANS A L'ÒPERA

Divendres, 20.00 h (C)

TURANDOT

22 24 25

TURANDOT

Divendres, 20.00 h (D)

TURANDOT

Dimecres, 20.00 h (G)

16 18 19 20

TURANDOT

Diumenge, 17.00 h (T)

TURANDOT

Divendres, 20.00 h (PB)

11 13 14 15

TURANDOT

TURANDOT

7

#LiceuUnder35
Dissabte, 20.00 h

5

Turandot.

O C TUB RE 2019
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Divendres, 20.00 h

L’ESCLAT
DE LA MÚSICA
DE CAMBRA

DOÑA
FRANCISQUITA

Dilluns, 20.00 (B)

Diumenge, 17.00 h (T)

DOÑA
FRANCISQUITA

DOÑA
FRANCISQUITA

DOÑA
FRANCISQUITA

8 10 11

Divendres, 20.00 h (E)

Dimarts, 20.00 h (D)

Divendres, 20.00 h

L’ESCLAT
DE LA MÚSICA
DE CAMBRA

Dissabte, 18.00 h

ALLEGRO
VIVACE

22 30

DOÑA
FRANCISQUITA

DOÑA
FRANCISQUITA
Dissabte, 20.00 h (C)

Diumenge, 18.00 h (A)

12 15 16 17

Dilluns, 20.00 h

CONCERT
20è ANIVERSARI:
ANNA NETREBKO
I YUSIF EYVAZOV

4

Concert 20è aniversari: Anna Netrebko i Yusif Eyvazov.

N OVEMB RE 2019
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CAVALLERIA
RUSTICANA I
PAGLIACCI
Dilluns, 20.00 h (A)

Dissabte, 20.00 h (PB)
Dimarts, 20.00 h (PA)

CAVALLERIA
RUSTICANA I
PAGLIACCI

9 10

CAVALLERIA
RUSTICANA I
PAGLIACCI

7

Divendres, 20.00 h (E)

Dijous, 20.00 h (H)

18.00 h (C)

CAVALLERIA
RUSTICANA I
PAGLIACCI

Diumenge, 11.00 h

LA PETITA
FLAUTA MÀGICA

CONTE DE NADAL
DE CHARLES
DICKENS

Dilluns, 20.00 h (D)

CAVALLERIA
RUSTICANA I
PAGLIACCI

Dijous, 20.00 h (G)

Dimecres, 20.00 h (PE)

LA PETITA
FLAUTA MÀGICA
Dijous, 18.30 h

LA PETITA
FLAUTA MÀGICA
Divendres, 11.00 h

26 27

CAVALLERIA
RUSTICANA I
PAGLIACCI

CAVALLERIA
RUSTICANA I
PAGLIACCI

Diumenge, 12.00 h

CAVALLERIA
RUSTICANA I
PAGLIACCI
18.00 h (T)

Dissabte, 12.00 h

CAVALLERIA
RUSTICANA I
PAGLIACCI
20.00 h (F)

CONTE DE NADAL
DE CHARLES
DICKENS

18 19 21 22

CAVALLERIA
RUSTICANA I
PAGLIACCI

CAVALLERIA
RUSTICANA I
PAGLIACCI

12 13 15 16

CAVALLERIA
RUSTICANA I
PAGLIACCI
Dijous, 20.00 h (B)

5

Cavalleria rusticana.

D ES EMBRE 2019
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AIDA

Dijous, 20.00 h (H)

AIDA

Divendres, 20.00 h (PB)

AIDA

AIDA

AIDA

Dimecres, 20.00 h (G)

AIDA

Dilluns, 20.00 h (PA)

Diumenge, 11.00 h

Divendres, 15.00 h

18.00 h

CONCERT
FINAL VIÑAS

ELS MÚSICS
DE BREMEN

PROVA
FINAL VIÑAS

AIDA

Dijous, 20.00 h (E)

AIDA

Dimarts, 20.00 h (PC)

Divendres, 20.00 h

AIDA

28 30 31

Dijous, 20.00 h (B)

AIDA

Dilluns, 20.00 h (D)

23 24 26 27

17.00 h (T)

Diumenge, 11.00 h

Dissabte, 20.00 h (C)

ELS MÚSICS
DE BREMEN

RECITAL
20è ANIVERSARI:
JAVIER CAMARENA

18 19 20 22

AIDA

Dimarts, 20.00 h (PE)

AIDA

Dilluns, 20.00 h (A)

13 14 16 17

Aida.

GEN ER 2020
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DIÀLEGS
DE TIRANT E
CARMESINA

Dissabte, 21.00 h

DIÀLEGS
DE TIRANT E
CARMESINA

Divendres, 21.00 h

DIÀLEGS
DE TIRANT E
CARMESINA

Dijous, 21.00 h

Divendres, 20.00 h

7 13

L’ESCLAT
DE LA MÚSICA
DE CAMBRA

Dijous, 20.00 h (B)

Dimecres, 20.00 h (H)

EL JOVE
BARBER
DE SEVILLA

Diumenge, 11.00 h

LA CLEMENZA
DI TITO

17.00 h (T)

EL JOVE
BARBER
DE SEVILLA

Dissabte, 12.00 h

LA CLEMENZA
DI TITO

20.00 h (C)

LA CLEMENZA
DI TITO

Dijous, 20.00 h (PC)

LA CLEMENZA
DI TITO

Dimarts, 20.00 h (A)

22 23 25 27

LA CLEMENZA
DI TITO

LA CLEMENZA
DI TITO

14 15 19 20

AIDA

17.00 h (PD)

20.00 h (C)

Diumenge, 11.00 h

AIDA

Dissabte, 12.00 h

2

ELS MÚSICS
DE BREMEN

1

ELS MÚSICS
DE BREMEN

La clemenza di Tito.

FEBR ER 2020
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1

Divendres, 20.00 h
Dimecres, 20.00 h

L’ESCLAT
DE LA MÚSICA
DE CAMBRA

IT DANSA

EL MONSTRE
AL LABERINT

Dissabte, 18.00 h

6 11 14

OFF LICEU

LOHENGRIN

Diumenge, 17.00 h (T)
Dimarts, 19.30 h

Dimarts, 19.00 h (A)

LOHENGRIN

31

Dimecres, 19.00 h (B)

LOHENGRIN

Divendres, 19.30 h

EL MONSTRE
AL LABERINT

Dissabte, 19.00 h (C)

LOHENGRIN

Dilluns, 20.00 h

L’ESCLAT
DE LA MÚSICA
DE CAMBRA

25 27 28 30

OFF LICEU

Divendres, 20.00 h

LOHENGRIN

Dijous, 19.00 h (H)

19 20 22 24

Diumenge, 17.00 h (T)

"RESURRECCIÓ"
DE MAHLER,
SIMFONIA NÚM. 2

Lohengrin.

MA RÇ 2020
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Dijous, 20.00 h

L’ESCLAT
DE LA MÚSICA
DE CAMBRA

2
LOHENGRIN
Divendres, 19.00 h (E)

3
GISELLE
D’ AKRAM KHAN

Dissabte, 17.00 h

EL MONSTRE
AL LABERINT

4

GISELLE
D’AKRAM KHAN

Dimecres, 20.00 h (A)

LA CLEMENZA
DI TITO

Divendres, 20.00 h (D)

Dijous, 20.00 h (D)

Dissabte, 17.00 h (H)
i 21.30 h (E)

Divendres, 20.00 h (B)

Dimecres, 20.00 h (E)

LA CLEMENZA
DI TITO

Dijous, 20.00 h (A)

SEMIRAMIDE V.C.

29 30

GISELLE
D’AKRAM KHAN

GISELLE
D’AKRAM KHAN
Diumenge, 18.00 h (F)

LA CLEMENZA
DI TITO

Dimarts, 20.00 h (G)

LA CLEMENZA
DI TITO

24 25 26 28

Diumenge, 17.00 h (F)

LOHENGRIN

5 17 22 23

Dimecres, 19.30 h

EL MONSTRE
AL LABERINT

1

Giselle d’Akram Khan.

A B RI L 2020
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Diumenge, 12.00 h

Dissabte, 12.00 h

LA BARCAROLA

ALCIONE

Diumenge, 12.00 h

LA BARCAROLA

9 10

20.00 h (C)

LA BARCAROLA

Dimecres, 20.00 h (H)

Dissabte, 12.00 h

LA BARCAROLA

20.00 h (E)

ALCIONE

LA BARCAROLA

ALCIONE

Divendres, 20.00 h (A)

LA BARCAROLA

Dissabte, 12.00 h

OFF LICEU

Divendres, 20.00 h

Diumenge, 12.00 h

29 30 31

Dijous, 20.00 h (B)

CONCERT 20è
ANIVERSARI:
JUAN DIEGO
FLÓREZ
Diumenge, 12.00 h

21 22 23 24

ALCIONE

Dissabte, 12.00 h

Dilluns, 20.00 h

ALCIONE

Dilluns, 20.00 h (B)

LA BARCAROLA

L’ESCLAT
DE LA MÚSICA
DE CAMBRA

11 16 18 20

17.00 h (T)

SEMIRAMIDE V.C.

LA BARCAROLA

Dissabte, 12.00 h

3

LA BARCAROLA

2

Alcione.

MA I G 2020
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CARMEN

Dijous, 20.00 h (E)

CARMEN

Dimarts, 20.00 h (B)

CARMEN

Divendres, 20.00 h (PA)

9 11 12
CARMEN

Dimecres, 20.00 h (G)

CARMEN

Diumenge, 18.00 h (D)

CARMEN

Dissabte, 18.00 h (PD)

Dilluns, 20.00 h (H)

CARMEN

20 21 22

CARMEN

Dilluns, 20.00 h (A)

CARMEN

Diumenge, 17.00 h (T)

Dijous, 20.00 h (C)

CARMEN

14 15 17 18

CARMEN
#LiceuUnder35
Dilluns, 20.00 h

8

Carmen.

J UN Y 2020
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Dissabte, 17.00 h (F)
i 21.00 h (C)

IL BARBIERE
DI SIVIGLIA

Divendres, 20.00 h (C)

Divendres, 20.00 h (B)

IL BARBIERE
DI SIVIGLIA

Dimecres, 20.00 h (PA)

Diumenge, 17.00 h (T)

DE
SCHEHERAZADE
A YO, CARMEN

IL BARBIERE
DI SIVIGLIA

Dimarts, 20.00 h (D)

IL BARBIERE
DI SIVIGLIA

5 21

Diumenge, 17.00 h (T)

Dissabte, 18.00 h (F)

2

1

IL BARBIERE
DI SIVIGLIA

Dijous, 20.00 h (B)

Dimarts, 20.00 h (H)

IL BARBIERE
DI SIVIGLIA

IL BARBIERE
DI SIVIGLIA

IL BARBIERE
DI SIVIGLIA

Divendres, 20.00 h (G)

IL BARBIERE
DI SIVIGLIA

28 30 31

Dissabte 20.00 h (PE)

IL BARBIERE
DI SIVIGLIA

Dilluns, 20.00 h (A)

22 24 25 27

DE
SCHEHERAZADE
A YO, CARMEN

4

DE
SCHEHERAZADE
A YO, CARMEN

3

De Scheherazade a yo, Carmen.

J ULIO L-A GOST 2020

A

D

H

Abadie, Lisandro 113
Abete, Antonio 113
Abrahamyan, Varduhi 123
Alagna, Roberto 43
Alàs Jové, Anna 63
Albelo, Celso 35
Aleu, Franc 25
Alieva, Dinara 43
Arrivabeni, Paolo 105
Atxalandabaso, Mikeldi 25
Auguin, Philippe 65
Auvity, Cyril 113

de Bique, Jeanine 123
de León, Jorge 25
Díaz, Óliver 35
DiDonato, Joyce 105
d’Oustrac, Stéphanie 69
Dyka, Oksana 43

Habersham, Jasmine 123
Hartig, Anita 25
Herlitzius, Evelyn 75
Hernández, Airam 35
Howard, Solomon 135

B

E
Esposito, Alex 105
Esteve, Manel 43, 123
Esteve, Vicenç 43
Eyvazov, Yusif 33

F

Bayodi-Hirt, Hanna 113
Beate Kielland, Marianne 113, 117
Beaumont, Maite 65
Bieito, Calixto 123
Bignamini, Jader 121
Borth, Michael 25
Bou, Felipe 105, 123
Buccino, Mariano 53

C
Cacciamani, Alessio 135
Camarena, Javier 61
Caoduro, Giorgio 135
Capalbo, Leonardo 123
Capitanucci, Fabio 135
Cargill, Karen 73
Castronovo, Charles 123
Cerro, Alejandro del 35
Chausson, Carlos 35
Corbacho, Luisa 43
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Fadó, Josep 53
Fanale, Paolo 65
Flórez, Juan Diego 121
François, Yannis 113

G
Galán, Isaac 35
Gallo, Maria Chiara 113
Gancedo, Mercedes 43
Ganci, Luciano 53
Gardina, Paola 135
Gaudí, Isabella 63
Gilbert, Dina 21
Gillet, Anne-Catherine 65
Gimeno, Gustavo 53
Gnidzaz, Maud 113
Goikoetxea, Vanessa 65
Green, Eric 123
Groissböck, Günther 75
Guthrie, Thomas 53

I
Ibarra, Ana 35
Iervolino, Teresa 105
Ilincai, Teodor 43

J
Jaho, Ermonela 25
Jerkunica, Ante 25
Jublin, Gabriel 113

K
Köpplinger, Josef Ernst 135
Kunde, Gregory 25
Kurzak, Aleksandra 43
Kutasi, Judit 53

L
Lécroart, Matthieu 65
Lee, Yonghoon 53
Lefort, Jeanne 113
Lindstrom, Lise 25
López-Gómez, Manuel 135
Lozano, Antonio 123

M
Margaine, Clémentine 53, 123
Marsol, Toni 25, 123
Martínez, Rocío 105

GLOSSARI
D’ARTISTES

Mateos, Juan de Dios 105
Mathéu, Marta 135
Mauillon, Marc 113
McVicar, David 65
Meade, Angela 53
Meier, Benoît-Joseph 113
Merritt, Chris 25
Michieletto, Damiano 43
Mimica, Marko 53
Miró, Maria 123
Mironov, Maxim 135
Moaty, Louise 113
Monti, Sebastian 113
Mora, Albert 51
Moreno, María José 35
Muehle, Martin 43

N
Nánási, Henrik 43
Netrebko, Anna 33
Nizzardo, Vicenzo 135
Nurgeldiyev, Dovlet 65

O
Òdena, Àngel 43
Olivé, Josep-Ramon 63
Orfila, Simón 123

P
Palka, Adam 105
Pankratova, Elena 43
Papatanasiu, Myrtò 65
Pasqual, Lluís 35
Perles, Berna 53
Pirozzi, Anna 53
Pons, Josep 25, 73, 75
Prat, Francesc 62, 63

R

W

Rachvelishvili, Anita 123
Reiss, Chen 73
Remigio, Carmela 65
Rock, Duncan 43
Rosich, Marc 63

Wagner, Katharina 75
Wall, Erin 75
Wittmoser, Carsten 75

S

Youn, Kwangchul 53

Sancho Pereg, Elena 35
San Martín, Ana 51
Sartori, Fabio 43, 47
Savall, Jordi 113
Sekgapane, Levy 105, 135
Sempey, Florian 135
Suárez, María José 35
Summers, Patrick 123

Y
Z
Zilio, Elena 43

T
Theorin, Iréne 25
Trekel, Roman 75

V
Vas, Francisco 25
Vassallo, Franco 53
Vila i Jover, Josep 43, 51, 123
Vila, Laura 123
Vinogradov, Alexander 25
Vinyes-Curtis, Lidia 65
Viotti, Marina 135
Viricel, Lise 113
Vlasenko, Denis 33
Vogt, Klaus Florian 75
Vratogna, Marco 53
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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

P LÀNOL D E LOCALITAT S / 173

DIRECCIÓ GENERAL

Orquestra

Valentí Oviedo

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
Christo Kasmetski
Magdalena Kostrzewszka
Émilie Langlais
Francesc Lozano
Jing Liu
Kalina Macuta
Sergii Maiboroda
Enric Martínez
Manuel Martínez
Juanjo Mercadal
Jordi Mestres
Aleksandra Miletic
Albert Mora
David Morales
Liviu Morna
Mihai Morna
Emili Pascual
Mª Dolors Paya
Enric Pellicer

Secretaria de direcció

Ariadna Pedrola
Assessoria jurídica
Elionor Villén

Anna Ferrando
DIRECCIÓ ARTÍSTICA I
PRODUCCIÓ

Christina Scheppelmann

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

Anabel Alenda
Glòria Nogué
DIRECCIÓ MUSICAL

Josep Pons
Antoni Pallès

Josep Mª Armengol
Núria Piquer
Arxiu musical

Josep Carreras
Elena Rosales
Mestres assistents
musicals

Rodrigo de Vera
Vanessa García
Jaume Tribó
Véronique Werklé
Regidoria musical

Lluís Alsius
Luca Ceruti
Micky Galindo
Sebastián Popescu
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Raúl Pérez
Cristoforo Pestalozzi
Ionut Podgoreanu
Alexandre Polonski
Sergi Puente
Annick Puig
Ewa Pyrek
Joan Renart
Mª José Rielo
Artur Sala
Guillermo Salcedo
Fulgencio Sandoval
Cristian Sandu
Birgit Schmidt
Oleg Shport
Oksana Solovieva
Juan M. Stacey
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
Alexandra Codina
Xavier Comorera
Rosa Maria Cristo
Miguel Ángel Curras
Dimitar Darlev
Gabriel Antonio Diap
Mariel Fontes
Ignasi Gomar
Olatz Gorrotxategi
Plamen G. Papazikov
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
Encarnació Martínez
Xavier Martínez
Isabel Mas Caballé
José Antonio Medina
Ivo Mischev
Raquel Momblant
José Luís Moreno
Daniel Muñoz
Mª Àngles Padró
Eun Kyung Park
Marta Polo
Joan Prados
Florenci Puig
Joan Josep Ramos
Miquel Rosales
Emili Rosés
Maria Such
Olga Szabo
Llorenç Valero
Ingrid Venter
Elisabet Vilaplana
Mariano Viñuales
Helena Zaborowska
Guisela Zannerini
Servei educatiu
i Liceu de tots

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

Maria Basora
Disseny

Lluís Palomar

PERSONAL DEL LICEU

DEPT. ECONÒMIC-FINANCER

Ana Serrano

DEPT. RECURSOS HUMANS
I SERVEIS GENERALS

Cristina Esteve

Jordi Tarragó

Control econòmic

Administració de personal

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

Montse Cardona
Jesús García
Teresa Lleal
Comercial i territori
Aleix Pratdepàdua

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·lació i manteniment

Susana Expósito
Domingo García
Isaac Martín

Pol Avinyó
Gemma Pujol

DEPT. DE RELACIONS
INSTITUCIONALS

Visites

Relacions Públiques
Estefania Sort

Yolanda Bonilla
Abonaments i localitats

Laura Prat

Mª Carme Aguilar
Emma Blancafort
Diana Díaz
Josefa Padrós
Ariadna Porta
Sònia Puig-Gros
Marta Ribas
Gemma Sánchez

Sala

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
Begoña Marcos
Aduino J. Martínez
Manuel Martínez
Roger Martínez
Eduard Melich
Albert Peña
Esteban Quífer
Carlos Rojo
Salvador Pozo
Esther Sanclemente
Andrés Sánchez
Jordi Segarra
Bautista V. Molina
Francesc X. López
Luminotècnia

Sandra Modrego
Sandra Oliva
Mireia Ventura

Maria de Frutos
Miguel Ángel Garcia
Txema Orriols

Esdeveniments

Administració de personal

Isabel Ramón
Marcos Romero
Paulina Soucheiron

Cristina Viñas

Carles A. Pascua
Susana Abella
José C. Pita
Ferran Capella Escoda
Jordi Gallues
J. Pere Gil
Anna Junquera
Antonio Larios
Joaquim Macià
Francesc Macip
Antoni Magriña
Vicente Miguel
Enric Miquel
Alfonso Ochoa
Robert Pinies
Ferran Pratdesaba
Josué Sampere

Logística i transport

Tècnica d'audiovisuals

José Jorge González

Jordi Amate

DEPT. DE PATROCINI,
MECENATGE I ESDEVENIMENTS

Helena Roca

Marian Casals
DEPT. TÈCNIC

Xavier Sagrera
Oficina tècnica

Marc Comas
Guillermo Fabra
Natàlia Paradela
Eduard Torrents
Coordinació escènica

Antoni Arrufat
Amadeo Pabó
Carles Rabassa
Josep Sala
Antoni Ujeda
Attrezzo

Javier Andrés Rodríguez
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
Laia Daniels
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
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ACCESSOS
Entrada
Teatre i
visites
T
AN
.S

U
PA

Venda
Visites

C

Entrada
Teatre

LA RAMBLA

Taquilles

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

C. U

BICING
Estacions:
- 55 i 57· La Rambla
- 379 · Pl. Sant Miquel
- 415 · La Rambla del Raval, 13

NIÓ

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
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PÀRQUING
- Plaça de Catalunya
- La Rambla, 88-94
(Rambla de Sant Josep)
- La Rambla (davant de la
plaça J. Xirau)
- Av. Catedral
- C. Hospital
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