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Aquest mes d'octubre celebrem el 15è aniversari de la
reinauguració del Liceu. La producció de Turandot
dirigida per Núria Espert obria una nova etapa i
suposava la culminació d'un procés durant el qual Amics
del Liceu va treballar intensament perquè la
reconstrucció del teatre fos una realitat. L'Associació
va endegar diverses campanyes de captació de fons
–materialitzades en una part del teló de l'escenari, la
foneria del fossat de l'orquestra i la bateria de llums de
l'escena– i va ser fundadora, juntament amb el Cercle
del Liceu, el Conservatori del Liceu i Amics de la
Rambla, de la plataforma Liceu'97, que aglutinava
institucions i associacions ciutadanes amb l'objectiu
comú de reconstruir el teatre en un curt període de
temps i d'assegurar-ne la continuïtat de la qualitat
artística, mitjançant iniciatives com els concerts dirigits
pel mestre Riccardo Muti amb la Filharmònica de La
Scala i l'Orquestra del Liceu. Tot plegat, suposava la
manifestació de la voluntat col·lectiva de recuperar un
dels espais culturals més significatius del nostre país.
Comença una nova temporada i Amics del Liceu es
renova amb una junta que vol estrènyer els llaços amb
el Gran Teatre. La primera mostra d’aquest fet ha estat
el vint-i-tresè Llibre de Temporada, que enguany s’ha
editat en coproducció amb el Liceu. Que la difícil
conjuntura econòmica i la preocupant desatenció que
patim en l’àmbit cultural afecten directament el Teatre
no és cap novetat, però sí que podem afirmar que
l’Associació es compromet a intentar alleugerir els
efectes de la crisi, posant les seves eines en disposició
de la nova direcció del Teatre i amb l’ànim d’engegar
projectes de manera conjunta.
S’ha iniciat una nova etapa d’il·lusió renovada en el
marc d’una temporada que aposta essencialment pels
clàssics del XIX, amb excepció de Mozart i els
contemporanis Strauss, Montsalvatge i Poulenc.
L’Associació ja s’ha començat a posar en marxa els
compromisos de captació de nous socis i, en especial,
d’estimular l’entrada de socis joves. També es vol
augmentar i millorar les activitats pels associats; renovar
el web i el present Full Informatiu, així com millorar
la presència a les xarxes socials. A més a més, un altre
objectiu que s’ha marcat l’Associació és el d’estendre
les activitats a altres punts del territori català. S’intentarà
que molts d’aquests projectes puguin ser coproduïts
amb el Liceu, per tal d’augmentar el seu format i
qualitat, i posar-les a l’abast dels seus abonats. Bon
inici de temporada.
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LLIBRE TEMPORADA D'ÒPERA 2013-2014

Actualitat

Amics del Liceu ha presentat el llibre
Temporada d’òpera 2014-2015 que
recul l  ar t ic les  d ’estudiosos i
especialistes que analitzen les òperes
incloses dins la temporada del Liceu
i de figures representatives del món
cultural, empresarial i social que
expliquen la seva vinculació personal
amb el món de l’òpera. Aquest any
podem llegir les firmes de Josep Font,
Juan-José López Burniol, Carmen
Posadas, Cesáreo Rodríguez-Aguilera,

Colm Tóibín i Mauricio Wiesenthal, entre d'altres.
Seguint la nostra tradició de convidar reconeguts artistes
compromesos amb l’art actual a il·lustrar el llibre Temporada
d’òpera, enguany Amics del Liceu n’ha encarregat les il·lustracions
a Marcos Palazzi.

FESTIVAL DE LIED LIFE VICTORIA 2014, ELS ESTATS DE L'ÀNIMA

El festival de Lied que
organitza la Fundació Victoria
de los Ángeles i 3C Media
C u l t u r a  é s  u n  d e l s
esdeveniments artístics de la
tardor a Barcelona i, en la
segona edició, estrena espai.

Òpera de Butxaca i Nova
Creació (OBNC) continua
itinerant per diversos espais de
la ciutat de Barcelona. Aquesta
vegada -del 26 al 30 de
novembre- s'instal·la al Teatre
Lliure, a Montjuïc. Serà

ÒPERA DE BUTXACA AL TEATRE LLIURE

a l'Espai Lliure amb Dido reloaded/Go Aeneas, go!  La mezzosoprano
Anna Alàs i Jové, la soprano Maria Hinojosa i el tenor Joan
Ribalta són les veus d'aquesta recreació del mite clàssic de Dido
i Enees, subtitulada 'òpera líquida de cambra'. La direcció musical
és de Diego Martín Etxebarria; la dramatúrgia de Cristina Cordero
i Jordi Pérez Solé firma la direcció escènica. Víctor de la Rosa, al
clarinet i la violoncel·lista Cèlia Torres completen l'elenc d'aquesta
peça contemporània que amb el títol Dido & Aeneas reloaded es
va presentar, l'octubre de 2013, a l'antic amfiteatre anatòmic de
la Reial Acadèmia de Medicina. L'òpera és obra de quatre
compositors -Xavier Bonfill, Raquel García-Tomás, Joan Magrané
i Octavi Rumbau- i el resultat d'un taller per a nous creadors de
l'OBNC. Paral·lelament a les funcions del Lliure, i durant dues
setmanes, tindrà lloc el seminari Òpera Ara. Es tracta d'un projecte
que agrupa quatre equips, integrats per un/a compositor/a i un/a
llibretista, amb vista a crear quatre peces líriques d'uns vint minuts
de durada. El resultat es completarà en propers tallers-seminaris
i s'estrenaran en una producció conjunta. El fil temàtic del projecte
d'Òpera Ara del 2014 és el mite de Carmen.
Els socis d'Amics del Liceu poden beneficiar-se d'un 15% de
descompte en l'adquisició d'entrades a la taquilla o per internet
a www.teatrelliure.com.

L’exposició dels originals es podrà visitar fins al proper dimarts
21 d'octubre a la Sala Parés (c/ Petritxol, 5).
Horari: dilluns, de 16h a 20h; de dimarts a divendres, de 10.30h
a 14h i de 16h a 20h; dissabtes, de 10.30h a 14h i de 16.30h a
20.30; diumenges, d'11.30h a 14h).

L'antic Hospital de Sant Pau -recentment rehabilitat- acollirà,
del 3 a l'11 d'octubre, els concerts del festival amb grans veus
internacionals al programa. La vessant acadèmica es desenvoluparà
a l'ESMUC. I a tots dos escenaris hi haurà un denominador
comú: l'impuls als joves artistes. Roman Trekkel (Ulrich Eisenlohr,
piano); Marta Almajano (Dani Espasa, clavicèmbal); Nancy
Fabiola Herrera (Rubén Fernández Aguirre, piano) i Adrian
Thompson (Ian Burnside, piano) tindran com a teloners nous
valors, joves artistes que el festival convida a descobrir.
El públic de proximitat és, també, un dels objectius del Life
Victoria 2014 que llença la modalitat d'un concert a l'hora del
vermut -diumenge 5 d'octubre,  a les 12h-, amb l'aperitiu inclòs
en el preu de l'entrada. L'assistència a les classes magistrals, com
a oient, i a les conferències, és gratuïta. El tenor britànic Adrian
Thompson parlarà sobre Britten, el meu amic, i el professor Miquel
Peralta sobre Victòria dels Àngels: diàleg amb les muses. També hi
ha debats i concerts gratuïts (cal inscriure's al web). Amb l'entrada
hi ha inclosa la visita al recinte de Sant Pau.
En paraules del organitzadors, el Lied Festival Victoria de los
Ángeles ret homenatge a la soprano barcelonina combinant tres
de les facetes que la van definir: l’amor al Lied, l’excel·lència i
l’impuls a nous talents.
Els socis d'Amics del Liceu poden beneficiar-se d'un 15% de
descompte en l'adquisició d'entrades per al festival.
Per a més informació i compra d'entrades: www.lifevictoria.com
(a l'hora de comprar les localitats, caldrà seleccionar el "descompte LICEU").

OBERTURA, LA NOVA REVISTA DEL LICEU

La nova direcció del Liceu ha apostat per
la renovació i l’acostament a un públic
més divers, i una de les intervencions que
ja ha arribat a casa dels abonats és la nova
revista bimensual Obertura. En lloc del
Full informatiu, que es rebia abans de l’inici
de cada esdeveniment i que recollia poc
més que una síntesi de l’òpera en qüestió,
les dades tècniques i una entrevista, ara
s’ha volgut donar informació més
substancial a l’abonat.

Parlem d’entrevistes convencionals i reportatjades, breus comentaris
de les òperes amb la pertinent informació tècnica, algun reportatge
de fons i informació d’altres espectacles, sense oblidar els que són
per als més petits. Amb una estètica atractiva, que manté el vermell,
el blanc i el negre i afegeix el gris, la revista es converteix en una
carta de presentació molt visual, amb fotografies de qualitat i un
disseny modern. L’edició es fa en català-castellà-anglès: els dos
primers idiomes es distingeixen per la tipografia de lletra, i la
versió anglesa apareix al final de la revista. En aquest primer
número s’ha volgut fer referència al quinzè aniversari del nou
Liceu i hi trobem una entrevista a la nova directora artística,
Christina Scheppelmann. Es comenten, també, novetats com la
nova ubicació de les taquilles, el “seient secret”i l’accessibilitat a
persones sordes.
El públic no abonat pot adquirir la nova revista a la taquilla a un
preu de 5€.



Octubre-novembre 2014 / pàg. 3

Agenda d'activitats
CONFERÈNCIA
La Traviata
SALA DEL COR DEL GRAN TEATRE DEL LICEU, La Rambla 51- 59 

CONFERÈNCIA
Arabella
SALA DEL COR DEL GRAN TEATRE DEL LICEU, La Rambla 51-59

PROJECCIÓ
A l'entorn de La Traviata
SALA DEL COR DEL GRAN TEATRE DEL LICEU, La Rambla 51-59

DIJOUS
DIA 9 D'OCTUBRE
A LES 19.30H

En ocasió de les properes representacions
de La Traviata a l'escenari del Liceu i
com a complement a la conferència
d'Antoni Colomer, el Grup Verdi
d'Amics del Liceu ha preparat una sessió
durant la qual es projectaran diversos
fragments de l'obra de Verdi, provinents
de diverses produccions, per aprofundir
en la importància i l'evolució en la
direcció d'escena, la direcció musical i
la interpretació vocal.

DIMECRES
DIA 8 D'OCTUBRE
A LES 19.30H

El crític musical Antoni Colomer ens
introduirà al món de La Traviata amb
una conferència en la qual tractarà sobre
els antecedents biogràfics i literaris de
Violetta, analitzarà les característiques
vocals i dramàtiques d'un personatge que,
a mesura que evoluciona, requereix un
tipus de vocalitat diferent, i altres aspectes
musicals de l'obra de Verdi.
La conferència inclourà exemples musicals
interpretats en directe per diverses
sopranos que il·lustraran les diferents
tipologies que Verdi marcà a la seva
partitura

DILLUNS
DIA 10 DE NOVEMBRE
A LES 19.30H

En el 150è aniversari del naixement de
Richard Strauss, el musicòleg Luis Gago
torna a participar en el cicle de
conferències organitzat per l'Associació
per presentar-nos el títol que suposar
l'útlima col·laboració entre el compositor
i  e l  seu l l ibret i s ta  Hugo von
Hoffmansthal: Arabella.

*Indicats per a aquells socis que prèviament hagin realitzat la seva sol·licitud i als
quals  l ’associació hagi  confirmat la  possibil itat  d ’assistència.
L’associació no es fa responsable dels possibles canvis o anul·lacions de dates
anunciades en aquest llistat.

L’assistència als assaigs generals funcionarà com en anteriors
temporades. Atès que el nombre d’entrades disponibles per cada
assaig acostuma a ser inferior al nombre de socis que el sol·liciten,
l’adjudicació de les invitacions es farà per sorteig, entre els socis
que prèviament hagin fet la sol·licitud enviant la butlleta adjunta
per correu ordinari o fax abans del 30 de setembre de 2014.
La confirmació de l'assignació d'una invitació serà enviada per
carta o correu electrònic i caldrà trucar el dia especificat per
confirmar l’assistència i l’hora de l’assaig. La invitació es recollirà
el mateix dia de l’assaig, a l'entrada del teatre.
Per evitar que quedi alguna invitació per assignar seguirà funcionant
el sistema “Vingui i arrisqui’s” amb el qual l’Associació podrà
assignar l’entrada o entrades sobrants a aquells socis presents en
el moment de repartir-les a l’entrada del Teatre tot i no haver-les
reservat prèviament.

La Traviata
Diumenge dia 12 d'octubre (dia per trucar* 10 d'octubre)

Arabella
Divendres 14 de novembre (dia per trucar* 13 de novembre)

Maria Stuarda
Dimecres 17 de desembre (dia per trucar* 16 de desembre)

Una voce in off / La voix humaine
Divendres 16 de gener (dia per trucar* 15 de gener)

Norma
Dijous 5 de febrer (dia per trucar* 4 de febrer)

Siegfried
Dilluns 9 de març (dia per trucar* 6 de març)

Così fan tutte
Dilluns 18 de maig (dia per trucar* 15 de maig)

Don Pasquale
Diumenge 14 de juny (dia per trucar* 12 de juny)

LLISTAT D'ASSAIGS GENERALS DE LA TEMPORADAAssaigs generals

L'audiovisual està estructurat en dues parts: la primera fa referència
estrictament a l'òpera de Verdi amb produccions de la Staatsoper
de Viena, el Metropolitan de Nova York o La Fenice de Venècia;
la segona part se centrarà en altres personatges femenins de la
història de l'òpera semblants a Violetta Valery.

NOTA: Com a complement a la conferència d'Arabella, el Grup
Wagner d'Amics del Liceu està preparant una sessió de Visions
a l'entorn d'aquesta òpera. Properament anunciarem la data i el
lloc de la projecció.



Divendres 17 i dissabte 18 d'octubre de 2014

Hotel Carlemany****

Preu de la sortida:
(inclou: trasllats en autocar, allotjament i esmorzar, entrada a l'òpera, visita a Girona,
dinar dissabte, dossier de viatge i acompanyant).

En habitació doble:          210 €
En habitació individual:  250 €

FESTIVAL
TEMPORADA ALTA - GIRONA

17 I 18 D'OCTUBRE

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 i penalitzacions)
- En el cas d’anul·lar el viatge des de l’associació, es retornarà l’import íntegre abonat, sense cap tipus d’indemnització.
- Els socis d'Amics del Liceu tindran preferència en la reserva de plaça per a aquest viatge
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Sortida operística

El Festival Temporada Alta de Girona es consolida, any rere any, com un dels festivals
de més prestigi d’Europa i que ha sabut trobar l’equilibri entre les produccions de casa
nostra i la primera línia de l’escena estrangera.
Enguany, l’òpera entra com una de les grans apostes internacionals del Festival amb un
Macbeth de factura contemporània, l’última peça del controvertit director sud-africà Brett
Bailey que, a partir de l'òpera de Giuseppe Verdi, trasllada el drama shakespearià a les
lluites de l’Àfrica actual post colonial.
Amics del Liceu ha preparat una sortida per assistir a l'estrena d'aquest espectacle revelació
a Europa, interpretat per una orquestra en directe i dotze cantants excepcionals.
L'endemà de la funció farem un recorregut pel casc antic de Girona: els barris de Sant
Feliu i Sant Pere de Galligants, els Banys Àrabs, la Catedral amb el Tapís de la Creació
–peça única en el seu gènere i la més important en l'art tèxtil romànic–, el claustre i el
Call, per acabar finalment en el barri artesanal. La jornada es clourà amb un dinar al
restaurant Maràngels emplaçat en una antiga masia catalana del segle XVII al poble de
Sant Gregori.

Avantatges

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

Preus especials per a les retransmissions operístiques
en directe des del Metropolitan de Nova York

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

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

· 15% de descompte per a tots els concerts del
festival de Lied.
(màxim 2 localitats per representació)

Divendres dia 17 d'octubre a les 21h - Teatre Municipal de
Girona
Macbeth, basat en l'òpera de Giuseppe Verdi
Idea, direcció i disseny: Brett Bailey
Composició musical: Fabrizio Cassol
Direcció de l’orquestra: Premil Petrovic
Orquestra: No Borders Orchesta, amb els percussionistes
Cherilee Adams i Dylan Tabisher
Intèrprets: Owen Metsileng, Nobulumko Mnxgxekeza i Otto
Maidi
Cor: Sandile Kamle, Jacqueline Manciya, Monde Masimini,
Siphesihle Mdena, Bulelani Madondile, Philisa Sibeko i
Thomakazi Holland



De dijous dia 11 a diumenge dia 14 de
desembre de 2014

Hotel Rosa Grand****

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

En habitació doble: 1.230 €
En habitació individual: 1.480 €

MILÀ
DE L'11 AL 14 DE DESEMBRE

Condicions per als viatges:

- El cost està calculat per a un mínim de 20 persones (places limitades). Per un nombre inferior de participants el preu pot variar.
- 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 i penalitzacions)
- 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
- Viatge organitzat en col·laboració amb Barceló Viatges
- Els socis d'Amics del Liceu tindran preferència en la reserva de plaça per a aquest viatge

Més informació:

Teatro alla Scala
www.teatroallascala.org

Hotel Rosa Grand
www.starhotels.com
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Viatges

Aprofitant l’estrena de la temporada del Teatro alla Scala de Milà, els proposem una
sortida de cap de setmana, del 12 al 14 de desembre, amb un programa que comptarà
amb la presència del director musical actual de La Scala, Daniel Barenboim i que
inclourà: un concert de sonates de Franz Schubert i, l’endemà, Fidelio –única òpera
de Beethoven, molt poc representada als escenaris d’arreu del món– en una producció
signada per la directora d’escena Deborah Warner –que actualment triomfa arreu del
món– i un planter de cantants de primeríssima línia del repertori germànic: el baríton
Peter Mattei, el baix-baríton Falk Struckmann, el tenor Klaus Florian Vogt i la
soprano Anja Kampe, que la temporada passada recolliren grans elogis a La Valquíria
del Liceu.
Completarem el cap de setmana amb la visita guiada a una de les obres d’art més
excepcionals i emblemàtiques de tots els temps, el Sant Sopar –Il Cenacolo– de
Leonardo da Vinci, pintat a finals del segle XV sobre el mur del refectori de Santa
Maria delle Grazie, fruit d’un encàrrec del duc de la ciutat Ludovico Sforza. Els socis
interessats en la visita cal que ho especifiquin en el moment de fer la reserva.

DV 12 desembre - 20.00h
Teatro alla Scala

Concert Schubert
Daniel Barenboim

Programa
Sonata en Mi bemoll major
D568
Sonata en La menor D784
Sonata en Re major D850

DS 13 desembre - 20.00h
Teatro alla Scala

Fidelio
L. van Beethoven

Direcció musical
Daniel Barenboim

Direcció d'escena
Deborah Warner

Intèrprets
Peter Mattei
Klaus Florian Vogt
Falk Struckmann
Anja Kampe
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OCTUBRE 2014
RETRANSMISSIONS RÀDIO

8DC

Conferència La Traviata

9DJ

Projecció a l'entorn de La traviata
19.30h

Gran Teatre del Liceu

La Rambla, 51-59

19.30h

Gran Teatre del Liceu

La Rambla, 51-59

NOVEMBRE

10DL

Conferència: Arabella
19.30h

Gran Teatre del Liceu

La Rambla, 51-59

Catalunya Música

· DL. 20.10.14 / 20.00h

La traviata - G. Verdi
En directe des del Gran Teatre del Liceu

· DJ. 20.11.14 / 20.00h

Arabella – R. Strauss
En directe des del Gran Teatre del Liceu

RETRANSMISSIONS CINEMA

Cinemes Yelmo

· DS. 11.10.14 / 18.55h

Macbeth – G. Verdi
En directe des del Metropolitan de Nova York

· DS. 18.10.14 / 18.55h

Le nozze di Figaro – W. A. Mozart
En directe des del Metropolitan de Nova York

· DS. 1.11.14 / 17.55h

Carmen – G. Bizet
En directe des del Metropolitan de Nova York

· DS. 22.11.14 / 18.55h

Il barbiere di Siviglia – G. Rossini
En directe des del Metropolitan de Nova York

Preu especials per a Amics del Liceu
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