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Actualitat: comiat a Gerard
Mortier, inici del Festival Da
Camera

Activitats a l'entorn de
La llegenda de la ciutat
invisible de Kitej

S'ha presentat la Temporada d’Òpera 2014-2015, una
temporada en què, sortosament, sembla que les
incerteses que planaven sobre el futur immediat del
Teatre, sense haver-se esvaït del tot, s’estan reconduint.
El nou director general, Roger Guasch, ha presentat
un Pla Estratègic, acceptat per les Administracions i
el Patronat, que ha de fer viable aquest futur. Amb
sacrificis, això sí, per part de tots, del públic també.
Estem a l’espera del nomenament d’un nou director
artístic –càrrec per al qual s’han presentat 47 candidats–
que caldria que es resolgués aviat tot i que les properes
temporades ja han estat perfectament dissenyades per
Joan Matabosch. Tot i així, el reajustament pressupostari
obligarà a un redisseny que ja sembla haver afectat la
propera temporada.
És ben cert que res no ho és fins que no es presenta
oficialment, però també ho és que igual que en la
temporada en curs, alguns dels títols que sonaven per
a la propera han caigut del cartell a la recerca d’una
programació més “amable” i amb òperes que formen
part del gran repertori.
Aquest fet és decebedor per als qui creiem que la
programació ens hauria de permetre descobrir, de tant
en tant, obres i compositors importants (Britten,
Janácek, Korngold, etc.) poc o mai representats al nostre
teatre, com així ha estat en aquests darrers anys. Però
bufen vents d’equilibri pressupostari, d’impossibilitat
de dèficit, de sostenibilitat i, ateses les minvants
aportacions de les administracions públiques, el pes
recau ara, més que mai, en la taquilla. Tot i així hauríem
d’intentar que el gust del públic no fos el qui dictés el
discurs del Teatre.
Valorem molt positivament, però, la solució de
compromís que se’ns proposa per a la propera
temporada: títols propis del gran repertori –alguns feia
anys que no havien pujat al nostre escenari– com Il
barbiere di Siviglia, La Traviata, Maria Stuarda, Norma,
Così fan tutte i Don Pasquale; la continuació de la
Tetralogia amb Siegfried; Una voce in off, òpera d’un
compositor català de pes internacional com Xavier
Montsalvatge; Arabella de Strauss –de qui enguany se
celebra el 150è aniversari– que no s’havia representat
al Liceu des de 1989; La voix humaine, representada
fa pocs anys, i Carmen que és una reposició. I dues
òperes en concert: Tristan und Isolde i I due Foscari. I
el que per a nosaltres és molt important: uns casts
meravellosos, en alguns casos de somni.
Per tant, globalment, estem il·lusionats amb la proposta
i amb el redreçament de la precària situació del Teatre
que, un cop superada, ens hauria de permetre retornar
a un discurs un xic més agosarat, menys conservador.
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FESTIVAL DA CAMERA, ÒPERA DE PETIT FORMAT

COMIAT A GERARD MORTIER

Mortier creia fermament que qualsevol forma d’art està
condemnada a la desaparició si no és necessària per a la societat
que la crea, si no qüestiona l’ésser humà ni l’ajuda a conèixer-se,
si no l’inquieta ni el pertorba ni el fa ser millor del que és. Creia
que l’òpera, gràcies a la música, la paraula i a renovades experiències
estètiques podia ser una arma eficaç de sensibilització sobre els
problemes de la condició humana i va lluitar en ambdós fronts:
el de l’esser humà i el de la pervivència de l’òpera.
Al llarg dels darrers anys, el Liceu ha presentat alguns dels seus
projectes operístics més rellevants: de l’etapa de Salzburg, Katia
Kabanova i Pélleas et Mélisande; de la de París, Diari d’un
desaparegut i El castell de Barbablava; i del Teatro Real, la
coproducció d’Il Prigionero i de Suor Angelica que podrem veure
al final d’aquesta temporada.
Portat pel seu afany evangelitzador i didàctic, va veure clar –des
que era assistent del seu gran mestre i mentor Rolf Liebermann
a l’Opéra de Paris– que les associacions d’amics de l’òpera havien
d’ésser les seves gran aliades i les va potenciar allà on va treballar:
París, La Monnaie, Salzburg, altre cop París i el Teatro Real, i
per aquest mateix motiu va acceptar la presidència de FEDORA
(1999-2004) –substituint, al seu decés, Rolf Liebermann– i en
fou un president molt actiu.
Amb Amics del Liceu va tenir sempre un relació d’amistat que
recordem amb emoció: va venir a presentar el Festival de Salzburg
poc temps després de ser-ne nomenat director i va facilitar l’accés
a aquest Festival, llavors elitista i molt tancat, als nostres associats
que des d'aleshores hi varen poder viatjar en grup anualment i
sovint els organitzava una recepció que aprofitava per presentar
els espectacles als quals tenien previst assistir.
En la recerca de complicitats entre els joves, tradicionalment
allunyats del món operístic, l’agost de 1997 va organitzar una
trobada de joves d’arreu d’Europa, actius en les respectives
associacions d’amics. Albert Garriga hi assistí en representació
nostra i, al seu retorn, fundà el Grup Jove d’Amics del Liceu que
uns anys més tard, el febrer del 2000, ja vertebrat en xarxa a través
de Juvenilia, en va organitzar l’Assemblea General al Liceu que
Mortier va presidir en una memorable trobada i discurs al Saló
dels Miralls.
Per tot això i per molt més el recordarem sempre amb especial
respecte i estimació.

Hem perdut un visionari, un
renovador, un proselitista, un
dramaturg de la seva gran passió,
l’òpera, un home que va creure
fermament en la necessitat de l’art
com a motor de l'ésser humà a qui
entr i s t ia  i  desesperava  e l
conformisme, la resignació,
l'autosatisfacció i l’alienació que pot
arribar a produir l’òpera quan no és
altra cosa que la repetició ad
infinitum d’uns clixés caducats.

muntatges interpretats per joves cantants del país.
Després d’una campanya de micromecenatge, el festival s’instal·larà
al Teatre Akadèmia de Barcelona els propers mesos de març i
abril amb dues òperes ben insòlites com Il segreto di Susanna
d'Ermanno Wolf-Ferrari i Trouble in Tahiti de Leonard Bernstein,
l’espectacle musical Casta Diva, un silenci inesperat a càrrec de la
soprano Begoña Alberdi i els recitals de Jordi Casanovas i Mercedes
Gancedo que acabaran de tancar el programa.

La companyia Opera Mobile
–que va actuar regularment al
Festival d’Òpera de Butxaca i
Noves  Creac ions– , en
col· laboració amb Plot
Produccions, impulsa ara Da
Camera, un nou festival
d’òpera de petit format amb

FESTIVAL DE PERALADA

El proper 29 d’abril es presentarà
als mitjans la programació
completa de la nova edició del
Festival de Peralada. Un cop més,
la cita musical per excel·lència

de l'estiu portarà grans figures del panorama líric internacional
així com nous i consagrats talents del nostre país en un entorn
immillorable.
Aquest any els socis d’Amics del Liceu gaudiran d’un 10% de
descompte en adquirir les seves localitats que podran sol·licitar,
per escrit, a la secretaria de l'Associació a partir del dia 30 d’abril.
A més, tal com hem fet aquests darrers anys, l'Associació té previst
organitzar una sortida de cap de setmana que detallarem en el
proper butlletí.

PETER BURIAN, NOU DIRECTOR DEL COR DEL LICEU

La Comissió Executiva del Gran
Teatre del Liceu ha nomenat el
vienès Peter Burian nou director
del Cor a partir del mes de juliol,
moment en què prendrà el relleu
del director actual, José Luis Basso.
Burian, amb un ampli coneixement
del repertori, posseeix una  dilatada
experiència en els cors estables

de prestigiosos teatres del món com l’Òpera Nacional de París,
la Staatsoper de Viena, la Royal Opera House - Covent Garden
de Londres, el Teatro Real de Madrid o el Teatro Colón de
Buenos Aires, on dirigeix actualment.



Recomanem portar calçat còmode i els recordem que durant la
visita –d’1h30min de durada– no hi haurà lloc on seure i es
pujaran i baixaran força escales.

Preu de la visita: 6,25€ (preu real 12,50€)

Places limitades. Cada soci pot portar un acompanyant.
Per fer la reserva cal posar-se en contacte amb l'Associació

Els agradaria saber què s’amaga
darrere les cortines de l’escenari del
Liceu?
Amics del Liceu ha organitzat una
visita guiada al Teatre, amb un
descompte del 50% per als socis,

que ens durà a fer un recorregut per les seves interioritats: l’escenari,
les sales d’assaig, els camerinos, la sastreria i la sala de caracterització.
La visita anirà a càrrec de socis voluntaris de l’Associació que des
de fa vuit anys dediquen generosament el seu temps a aquesta
tasca.
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Agenda d'activitats

CONFERÈNCIA
Cicle: Temporada d'òpera 2013-2014
SALA DEL COR DEL GRAN TEATRE DEL LICEU, La Rambla 51-59

DIMECRES
DIA 9 D'ABRIL
A LES 19.30H

LA LLEGENDA DE LA CIUTAT
INVISIBLE DE KITEJ
de Nikolai  Rimski-Kórsakov

Conferència a càrrec de Santiago
Martín Bermúdez, dramaturg i crític
musical de la revista Scherzo

VISITA EXPOSICIÓ

La llegenda de la ciutat invisible de Kitej, i el Liceu embogí!
BALCÓ FOYER DEL GRAN TEATRE DEL LICEU, La Rambla, 51-59 

DIMECRES
DIA 2 D'ABRIL
A LES 17.00H

En ocasió de la programació al
Liceu de La llegenda de la ciutat
invisible de Kitej de Rimski-
Kórsakov, el  Centre de
Documentació i Museu de les

VISITA

Darrere l'escenari i altres àrees de servei
GRAN TEATRE DEL LICEU, La Rambla 51-59 

DIJOUS 24 D'ABRIL
DISSABTE 26 D'ABRIL
A LES 09.00H

PLACES LIMITADES. Per a fer la reserva cal contactar amb
l'Associació

L'exposició es podrà visita al Balcó Foyer del Liceu fins al 18 de maig

Arts Escèniques de l’Institut del Teatre, juntament amb el Gran
Teatre del Liceu,  han organitzat una exposició de figurins del
vestuari, esbossos d’escenografia i fotografies d’escena de la primera
representació de La llegenda de la ciutat invisible de Kitej al Liceu
el 1926.

L'Associació ha organitzat una visita guiada exclusiva per als socis
a càrrec del comissari de l'exposició, Joaquim Iborra, que ens
acompanyarà en el recorregut de la mostra.

Assaigs generals
La llegenda de la ciutat invisible de Kitej
Divendres 11 d'abril
Dia per trucar* 10 d'abril

La valquíria
Dissabte 17 de maig
Dia per trucar* 16 de maig

*Indicat per a aquells socis que prèviament hagin realitzat la seva
sol·licitud i als quals l’associació hagi confirmat la possibilitat
d’assistència. També indicat per a aquells socis que vulguin
apuntar-se a la llista d'espera.
L’associació no es fa responsable dels possibles canvis o
anul·lacions de les dates anunciades en aquest llistat.

CONFERÈNCIA
Cicle:  Temporada d'òpera 2013-2014
SALA DEL COR DEL GRAN TEATRE DEL LICEU, La Rambla 51-59

DILLUNS
DIA 12 DE MAIG
A LES 19.30H

LA VALQUÍRIA
de Richard Wagner

Conferència a càrrec de Jaume
Radigales, professor titular de la
Universitat Ramon Llull. Crític
musical de La Vanguardia i de
Catalunya Música.



Abril 2014 / pàg. 4

CINEMES YELMO

Retransmissions en directe des del Metropolitan de Nova York:

Dissabte 5 d'abril a les 19.00h
La bohème de G. Puccini

Dissabte 26 d'abril a les 19.00h
Così fan tutte de W. A. Mozart

Dissabte 10 de maig a les 19.00h
La Cenerentola de G. Rossini

CINEMES CINESA

Dijous 17 d'abril a les 20h
Otello de G. Verdi
Funció pregravada a la Deutsche Oper de Berlín

Dimarts 29 d'abril a les 18h
Tristan und Isolde de R. Wagner
Funció pregravada al Teatro alla Scala de Milà

Dijous 15 de maig a les 20h
Salome de R. Strauss
Funció pregravada al Festival de Baden-Baden

Dijous 29 de maig a les 20h
La fille du régiment de G. Donizetti
Funció pregravada a la Staatsoper de Viena

Òpera al cinema

CINEMES GRUP BALAÑÀ

Diumenge  30 de març a les 17h
Marco Spada (ballet)
En directe des del Teatre Bolshoi de Moscou

Dijous 10 d'abril a les 20.15h
Jewels (ballet)
Funció pregravada al  Teatre Bolshoi de Moscou

Dijous 24 d'abril a les 20h
El llac dels cignes (ballet)
Funció pregravada a la ROH - Covent Garden de Londres

Dijous 15 de maig a les 20.15h
Otello de G. Verdi
Funció pregravada a la Deutsche Oper Berlin

Dijous 22 de maig a les 20h
Cappriccio de R. Strauss
Funció pregravada a la Staatsoper de Viena

Dijous 29 de maig a les 20.15h
La fille du régiment de G. Donizetti
Funció pregravada a la Staatsoper de Viena

CINEMES GIRONA

Diumenge  30 de març a les 17h
Marco Spada (ballet)
En directe des del Teatre Bolshoi de Moscou

Dilluns 21 d'abril a les 18.15h
Pagliacci - Cavalleria rusticana de R. Leoncavallo i P. Mascagni
Funció pregravada al Teatro alla Scala de Milà

Dimarts 22 d'abril a les 20.30h
Otello de G. Verdi
En directe des del Teatre San Carlo de Nàpols

Divendres 9 de maig a les 20h
Salome  de R. Strauss
Funció pregravada al Festival de Baden-Baden

Divendres 23 de maig a les 20h
La fille du régiment de G. Donizetti
Funció pregravada a la Staatsoper de Viena

Avantatges

· 10% de descompte per a totes les sessions excepte
les del dia de l'espectador
(màxim 2 localitats per representació)

· 10% de descompte per a totes les sessions.
(màxim 2 localitats per representació)

Preus especials per a les retransmissions
operístiques

Promocions especials per a alguns dels concerts
dels diversos cicles (màxim 2 localitats per
representació)



De divendres dia 23 a diumenge dia 25 de maig de 2014

Hotel Palladium***sup

Preu del viatge per persona
(inclou: avió, trasllats en autocar, allotjament i esmorzar, entrada a l'òpera,, dossier de viatge i assegurança).

En habitació doble: 390 €
En habitació individual: 460 €

PALMA DE MALLORCA
DEL 23 AL 25 DE MAIG

Més informació:

Teatre Principal
www.teatreprincipal.com

Hotel Palladium
www.hotelpalladium. com

Condicions per als viatges:

- El cost està calculat per a un mínim de 15 persones (places limitades)
- Per considerar en ferm una reserva caldrà abonar el 50% del cost total en
el moment de fer la inscripció
- Les anul·lacions s’hauran de fer per escrit. Les despeses que se’n derivin
aniran a càrrec del soci (import de les entrades, hotel, bitllets)
- En el cas d’anul·lar el viatge des de l’associació, es retornarà l’import
íntegre abonat, sense cap tipus d’indemnització.
- El preu de les taxes d’aeroport i del carburant és susceptible de modificació
per part de la companyia aèria en el moment d'emetre el bitllet
- Viatge organitzat en col·laboració amb Viatges Barceló
- Els socis d'Amics del Liceu tindran preferència en la reserva de plaça per
a aquest viatge

LEIPZIG
DEL 26 AL 30 DE JUNY
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Viatges

DV 23 maig - 20.30h
Teatre Principal

Otello
G. Verdi

Direcció musical
Manuel Coves

Direcció d’escena
Alfonso Romer

Intèrprets
Albert Montserrat
Maite Alberola
Àngel Òdena
José Manuel Sánchez

Amb l'arribada del bon temps els proposem una estada de cap de setmana a Palma de
Mallorca per assistir a la funció d’Otello a l’històric Teatre Principal de la ciutat. L’últim
drama verdià estarà protagonitzat per joves promeses del nostre país: Albert Montserrat
–a qui hem pogut veure al Gran Teatre del Liceu amb Luisa Miller o Gaudí– assumirà
el rol protagonista acompanyat de la soprano valenciana Maite Alberola –a qui el 2012
li fou atorgat el Premi Ópera Actual com a millor cantant revelació–. Completarà el
repartiment el baríton Àngel Òdena, ben conegut pel públic liceista i a qui podrem veure
a La Traviata la pròxima temporada al Liceu.
La producció, pròpia del Teatre Principal, està signada per Alfonso Romero i un jove
Manuel Coves a la batuta dirigirà l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears “Ciutat de
Palma”.

L'Associació està preparant un viatge a Lepizig amb un programa molt variat que inclou
l'òpera de joventut de Richard Wagner Die Feen, Die Frau ohne Schatten de Richard
Strauss, en el 150è aniversari del seu naixement, i Missa de Rèquiem de Giuseppe Verdi,
acompanyats per la Gewandhaus Orchester i el Cor de l'Òpera de Leipzig.

Els socis interessats poden contactar amb l'Associació i els ampliarem la informació del
viatge.
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Catalunya Música
· DC. 16.04.14 / 20.00h

La llegenda de la ciutat invisible de Kitej 
de N. Rimski-Kórsakov
En directe des del Gran Teatre del Liceu

· DJ. 22.05.14 / 19.00h

L'a valquíria – R. Wagner
En directe des del Gran Teatre del Liceu

Radio Clásica

· DM. 22.04.14 / 20.00h

La llegenda de la ciutat invisible de Kitej 
de N. Rimski-Kórsakov
En directe des del Gran Teatre del Liceu

RETRANSMISSIONS CINEMA

Cinemes Cinesa
· DJ. 17.04.14 / 20.00h

Otello – G. Verdi
Funció pregravada a la Deutsche Oper de Berlín

· · DM. 29.04.14 / 18.00h

Tristan und Isolde - R. Wagner
Funció pregravada al Teatro alla Scala de Milà

Cinemes Yelmo
· DS. 05.04.14 / 19.00h

La bohème – G. Puccini
En directe des del Metropolitan de Nova York

· DS. 26.04.14 / 19.00h

Così fan tutte – W. A. Mozart
En directe des del Metropolitan de Nova York

Preu especials per a Amics del Liceu a Cinesa i Yelmo

RETRANSMISSIONS RÀDIO

2DC

Visita a l'exposició La llegenda de la
ciutat invisible de Kitej, i el Liceu embogí!

24DJ

Visita darrere l'escenari
9.00h

Gran Teatre del Liceu

La Rambla, 51-59

19.00h

Balcó Foyer del Liceu

La Rambla, 51-59

9DC

Conferència a l'entorn de La llegenda de la
ciutat invisible de Kitej
19.30h

Gran Teatre del Liceu

La Rambla, 51-59

26DS
9.00h

Gran Teatre del Liceu

La Rambla, 51-59

12DL

Conferència a l'entorn de La valquíria

19.30h

Gran Teatre del Liceu

La Rambla, 51-59

MAIG 2014
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