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Aquest mes d'abril es presenta el llibre Una tarda a l'òpera, de Jaume Radigales, publicat per Huygens
Editorial. Aquest llibre inaugura la col·lecció de música "La Sonata de Vinteuil" (que pren el nom de la
sonata imaginària de la novel·la de Proust, A la recerca del temps perdut).
El llibre neix arran del programa del mateix títol que emet des de fa tretze temporades l'emissora Catalunya
Música, conduït per l'autor, Jaume Radigales. Coincidint amb la commemoració dels 15 anys de reobertura
del Liceu, l'editorial proposa aquesta publicació dirigida a un públic amb diversos nivells de coneixement
sobre el tema: des dels aficionats que volen iniciar-se, fins els erudits que poden contrastar parers.
Es tracta d'apropar el gènere a possibles nous oients o espectadors d’aquest art global i totalitzador que és
l’òpera. En les seves pàgines es poden conèixer els arguments de les principals òperes des dels orígens del
gènere, amb el context de l'època, els estils, les fitxes completes dels compositors i recomanacions discogràfiques
i en DVD de les òperes ressenyades.
Aquesta guia operística tracta dos-cents vint-i-cinc títols d’autors diversos, ordenats cronològicament i
temàtica, i que van del segle XVII fins a finals del XX, amb la voluntat d’oferir una aproximació a un
espectacle que és actualitat, tant pel que fa a la posada en escena, a l’escriptura de nous títols, al paper exercit
des de les xarxes socials i als gustos d’un públic amatent tant de novetats com de la permanència d’aquells
títols “de sempre i per sempre”.
Una tarda a l 'òpera: un llibre no tant per ser llegit, sinó consultat permanentment.
El llibre sortirà a la venda a mitjans d'abril de 2015 i se'n farà una presentació el dia de Sant Jordi al Gran
Teatre del Liceu.

UNA TARDA A L'ÒPERA, GUIA OPERÍSTICA DE LA MÀ DE JAUME RADIGALES

Entrevista a
Juliane Banse           Pàg. 12
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Editorial

donar el tret de sortida al seu projecte. La següent temporada,
la 2013-2014, va iniciar l'anomenada trilogia Mozart-Da Ponte
amb Le nozze di Figaro, que continua ara amb Don Giovanni, un
dels moments musicals i teatrals més importants de tots els temps.
En aquesta ocasió, el mestre torna acompanyat de la prestigiosa
Freiburger Barokochester i el Cor de Cambra del Palau de la
Música dirigit per Josep Vilà. La temporada vinent, la 2015-
2016, Jacobs conclourà el seu projecte amb Così fan tutte.
Abans del concert, el professor Jaume Radigales oferirà, al Petit
Palau, la conferència Parlem de música.
Venda d'entrades a www.palaumusica.cat o a les taquilles del
Palau.

Actualitat

El proper 27 de maig, el
contratenor i director belga René
Jacobs torna al Palau de la Música
per dirigir Don Giovanni, en el
seu projecte d'interpretar les
quatre òperes cabdals de l'obra de
Wolfgang Amadeus Mozart i que
ha situat el Palau de la Música en
el punt de mira de melòmans de
tot el món.
La temporada 2012-2013, Jacobs
va dirigir La flauta màgica i va

DON GIOVANNI AL PALAU DE LA MÚSICA AMB RENÉ JACOBS NOVETATS EDITORIALS PER SANT JORDI

Els músics i la música són motiu de novel·la.
Destaquen dues novetats per aquest Sant
Jordi, situades en el mateix període –el
Romanticisme– i amb les mateixes eines:
cartes, documents personals, diaris i
biografies.
La música para Clara, d'Elizabeth
Subercasaux (Lumen 2015, 397 pàgines),
se centra en la relació entre Robert
Schumann i Clara Wieck. L'entorn familiar

dels Wieck, els set fills de la parella i, òbviament, la presència de
Johannes Brahms, són el rerefons de la carrera del matrimoni
d'artistes. L'autora xilena, rebesnéta dels Schumann, dóna veu als
seus avantpassats perquè, en primera persona, revelin una relació
d'admiració mútua (o rivalitat?) i d'amor, lliurada en cos i ànima
a la música.

El Gran Teatre del Liceu ha fet, darrerament, dos anuncis importants. El primer, com és habitual en aquestes dates,

la programació de la propera temporada. Hem de felicitar els responsables perquè la proposta artística segueix tenint

molt d'interès, amb grans cantants, directors musicals i d'escena, i l 'aposta per joves veus.

Però potser l'anunci més important –perquè suposarà un canvi en la política del Teatre que tindrà una major repercussió

en el temps– és el que es refereix a localitats i abonaments, que gira sobre dos eixos principals: un canvi en el mapa

de tarificació del Teatre i una important aposta per l'abonament (i l'abonat). Sembla, a priori, un gran encert revisar

el plànol tarifari, prenent com a guia un estudi de més de vint teatres, ja que respon a una demanda del públic des

de la reconstrucció.

En el preu de les entrades es continuarà aplicant un criteri dinàmic segons la demanda, que sembla que afectarà no

només al títol, sinó també al dia de la setmana de la representació. Pel que fa als abonaments, hem d'acollir amb

satisfacció la nova política de fidelització, amb la qual s'aplicarà un descompte en el preu segons l'antiguitat. També,

la creació d'abonaments flexibles dirigits a la captació de nous abonats o a recuperar aquells que per diversos motius

han deixat de ser-ho en els últims anys.

Entre els nous avantatges per als abonats, la renúncia d'un màxim de dos espectacles i la possibilitat d'alliberar el

seient representen una modernització de la visió de l'abonament i la seva adaptació als hàbits de consum cultural

actuals. Cal destacar, també, els descomptes en les entrades addicionals que fomenten la compra per part dels abonats.

Seguint en aquesta línia, animem el Teatre a ampliar en un futur la política per a públic jove perquè vagi més enllà

del descompte d'última hora i fomenti la fidelització de mini-abonaments de temporada a preus reduïts.

Respecte als hàbits canviants que comentàvem, esperem que les polítiques de preus de compra d'entrades a darrera

hora ajudin a atraure un públic casual, tenint en compte que mai no han de ser contràries als interessos dels aficionats

que compren amb previsió totes les entrades.

Des d'Amics del Liceu esperem la concreció d'aquests canvis i encoratgem el Teatre a continuar per aquest camí que

uneix l'excel·lència artística i la gestió.

La Música de la Memoria (Galaxia
Gutemberg 2015, 480 pàgines) és també
una novel·la que parla amb la veu, en primera
persona, de Beethoven, Schubert, Schumann,
Brahms, Liszt, Wagner i Mahler. A través
dels seus testimonis, el director d'orquestra
Xavier Güell construeix un canemàs que de
forma novel·lada ens permet transitar per la
vida musical del segle XIX i comprendre
tant la grandesa com el factor humà dels
principals exponents del Romanticisme.
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Agenda d'activitats

PROJECCIÓ
I due Foscari
SALA DEL COR DEL GRAN TEATRE DEL LICEU, La Rambla 51- 59 

CONFERÈNCIA
I due Foscari, a càrrec de Javier Pérez Senz
SALA DEL COR DEL GRAN TEATRE DEL LICEU, La Rambla 51-59

DILLUNS DIA 27 D'ABRIL
A LES 19.30H

En ocasió de les properes funcions en versió
concert d'I due Foscari al Gran Teatre del
Liceu, i per tal de posar imatge en aquest
títol, el Grup Verdi d'Amics del Liceu ha
organitzat una sessió durant la qual es
projectaran diversos fragments d'aquesta
obra, provinents de diferents produccions,
per aprofundir en la importància de la
direcció d'escena, la direcció musical i la
interpretació vocal.

DIMARTS 28 D'ABRIL
A LES 19.30H

Plácido Domingo torna al Liceu per
protagonitzar aquest drama basat en la
novel·la The Two Foscari, de Lord Byron.
El periodista Javier Pérez Senz ens ajudarà
a il·lustrar les versions en concert de la sisena
òpera del compositor de Busseto.

CONFERÈNCIA
Così fan tutte, a càrrec de Jaume Radigales
SALA DEL COR DEL GRAN TEATRE DEL LICEU, La Rambla 51- 59 

DIMARTS 12 DE MAIG
A LES 19.30H

Jaume Radigales, professor titular de la
Universitat Ramon Llull i reconegut
mozartià, ens parlarà de les dificultats i
vicissituds amb què Mozart es va haver
d'enfrontar per a la composició i estrena de
Così fan tutte, dels seus personatges i del
context en què situem aquest títol dins l'obra
mozartiana.

DIMARTS 14 D'ABRIL
A LES 19.30H

CONFERÈNCIA
Carmen, a càrrec de Pere Andreu Jariod
SALA DEL COR DEL GRAN TEATRE DEL LICEU, La Rambla 51- 59 

Pere Andreu Jariod, divulgador musical i
col·laborador de Catalunya Música i de la
Revista Musical Catalana, ens aproximarà
a la gènesi de Carmen, al seu compositor, a
la seva estrena, ens presentarà els seus
personatges i ens explicarà algunes curiositats
relacionades amb aquest títol.

L'audiovisual inclourà fragments de produccions del Teatro alla
Scala de Milà, del San Carlo de Nàpols, del Teatro Regio de
Parma i del Metropolitan de Nova York, entre d'altres.

CICLE DE CONFERÈNCIES
La veu humana, a càrrec de Carlos Calderón
UNIVERSITAT RAMON LLULL - FACULTAT DE COMUNICACIÓ, Pl. Joan Coromines, s/n 

MAIG i JUNY
A LES 19H

En l'ampli panorama dels instruments
musicals, n'hi ha un que destaca per un
detall elemental: tots volen assemblar-s'hi.
Aquest instrument és la veu humana, i tant
el cello, com el violí, la flauta, etc. (qui sap
si també els platerets!), volen rivalitzar amb
ella. Així mateix, no és menys curiós que a
tot executor  se li demani que "canti" amb
el seu instrument, com si es tractés d'una
veu. En definitiva, la veu humana és

la referència instrumental per excel·lència i, al mateix temps, és
un gran misteri. Tot el que suposa aquest instrument invisible
s'ha convertit en objecte d'infinites adjectivacions, classificacions,
suggeriments i deliris amb infinits matisos.
Mitjançant nombrosos exemples audiovisuals en aquest cicle de
conferències, el professor Carlos Calderón intenta fixar algunes
bases per a la comprensió i el gaudi tant tècnic com estètic d'aquest
ancestral "crit" que va esdevenir un símbol i, finalment, gràcies
a l'esforç i voluntat d'"elles", "ells" i "tots", un art exquisit.

Dimarts 5 de maig a les 19h - Sessió 1. La veu: del crit al fet

Dimarts 19 de maig a les 19h - Sessió 2. Canten elles

Dimarts 26 de maig a les 19h - Sessió 3. Canten ells

Dimarts 2 de juny a les 19h - Sessió 4. Canten tots

Preu del curs
Socis d’Amics del Liceu: 45€
Abonats del Liceu i acompanyant d’Amics del Liceu: 50€
Públic general: 55€

PLACES LIMITADES. Per fer la reserva de plaça cal contactar
amb l'Associació
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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)

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

*Indicat per als socis que prèviament hagin realitzat la sol·licitud i als quals
l’associació hagi confirmat la possibilitat d’assistència. L’associació no es fa
responsable dels possibles canvis o anul·lacions de dates anunciades en el llistat.

ABRIL:

Dimarts 14 a les 19.30h
Conferència a l'entorn de Carmen. Sala del Cor del Liceu

Diumenge 19 a les 17h
Ivan, el terrible de S. Prokofiev. Cinemes Girona i Grup Balañà,
en directe des del Teatre Bolshoi de Moscou

Dijous 23 a les 20h
Carmen de G. Bizet, retransmissió en directe des del Liceu per
Catalunya Música

Dissabte 25 a les 18.30h
Cavalleria rusticana de P. Mascagni i Pagliacci de R. Leoncavallo.
Cinemes Yelmo, en directe des del Metropolitan de Nova York

Dilluns 27 a les 19.30h
Projecció a l'entorn d'I due Foscari. Sala del Cor del Liceu

Dimarts 28 a les 19.30h
Conferència a l'entorn d'I due Foscari. Sala del Cor del Liceu

Dimarts 28 a les 20h
Three stars in Berlin, amb A. Netrebko, J. Kaufmann i E. Scrhott.
Cinemes Cinesa, en diferit des del Waldbühne Theater Berlin

MAIG:

Diumenge 3 a les 17h
I due Foscari de G. Verdi. Retransmissió en directe des del Liceu
per Catalunya Música

Dimarts 5 a les 19h
Curs La veu humana - Sessió 1. La veu: del crit al fet

Dimarts 12 a les 19.30h
Conferència a l'entorn de Così fan tutte. Sala del Cor del Gran
Teatre del Liceu

Dilluns 18 a les 17h
Assaig general de Così fan tutte (dia per trucar: 15 de maig*)

Dimarts 19 a les 19h
Curs La veu humana - Sessió 2. Canten elles

Dijous 21 a les 20h
Der Rosenkavalier de R. Strauss. Cinemes Cinesa, en diferit des
del Festival de Salzburg

Dilluns 25 a les 18h
Don Giovanni de W. A. Mozart. Cinemes Girona, en diferit des del
Festival de Salzburg

Dimarts 26 a les 19h
Curs La veu humana - Sessió 3. Canten ells

Dimarts 26 a les 20h
Così fan tutte de W. A. Mozart. Retransmissió en directe des del
Liceu per Catalunya Música i per Radio Clásica

Dijous 28 a les 20h
Falstaff de G. Verdi. Grup Balañà, en diferit des de l'Opéra National
de Paris

Vermell: activitats Amics del Liceu   Negre: activitats Liceu   Gris: retransmisions operístiques

40% de descompte per a tots els
espectacles de la temporada. Venda
d'entrades a www.amicsoperasarria.com
i a la taquilla del teatre.

Preus especials per a la programació
d'òpera i ballet i per al cinema. Consultar
e l s  d i v e r s o s  d e s c o m p t e s  a
www.amicsliceu.com

10% de descompte en les entrades i venda
anticipada del 14 al 24 d'abril.
Per consultar el programa i per la reserva
de localitats cal contactar amb l'Associació.

10% de descompte per la reserva
anticipada del llibre Una tarda a l'òpera
de Jaume Radigales (Huygens Editorial).
Per fer la reserva d'un exemplar cal
contactar amb l'associació abans del 20
d'abril.

ISBN: 978-84-15663-42-3
1.204 pp. / 70€ (preu per a socis 63€)

10% de descompte en les entrades.
Per consultar el programa i per la reserva
de localitats cal contactar amb l'Associació.



De divendres dia 26 a dilluns dia 29 de juny de 2015

Hotel Opera****

Preu del viatge per persona
(inclou: avió, trasllats en autocar, allotjament i esmorzar, entrades a les òperes, dossier de viatge,
acompanyant i assegurança).

En habitació doble: 1.750 €
En habitació individual: 1.850 €

ZURIC
DEL 26 AL 29 DE JUNY

Condicions per als viatges:

- El cost està calculat per a un mínim de 15 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 en el moment d'emetre els bitllets d'avió
- 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:

Opernhaus Zürich
www.opernhaus.ch

Hotel Opera
www.operahotel.ch
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Viatges

La programació de l'Opernhaus de Zuric és sempre sinònim de primera qualitat a
nivell de títols, cantants i directors. En el viatge que oferim per aquest mes de juny
proposem un programa ben divers: començarem per un Elisir d'amore protagonitzat
per la veu excel·lent de Diana Damrau –que retornarà al Liceu la temporada vinent
amb un concert d'àries del repertori belcantista– acompanyada pel tenor Pavol Breslik
i el baríton Lucio Gallo. Continuarem amb el repertori italià del segle XIX amb una
nova producció de la versió belliniana de Romeu i Julieta, I Capuletti e i Montecchi,
signada pel prestigiós Christof Loy i sota la batuta del mestre Fabio Luisi que dirigirà
la magnífica veu de Joyce DiDonato que interpretarà el rol de Romeo, juntament
amb la jove soprano romanesa Anita Hartig. El programa del viatge finalitzarà amb
una obra cabdal del repertori germànic, Elektra, protogonitzada per Evelyn Herlitzius
que ha estat recentment nomenada pel Festival d'Aix-en-Provence com l'"Elektra
ideal". L'acompanyaran dues altres grans veus del repertori straussià com són la
mezzosoprano Hanna Schwarz i la soprano Emily Magee, en una producció molt
aplaudida del director austríac Martin Kušej.

DV 26 juny - 20h
Opernhaus Zürich

L'elisir d'amore
Gaetano Donizetti

DS 27 juny - 19.30h
Opernhaus Zürich

I Capuletti e i Montecchi
Vincenzo Bellini

DG 28 juny - 20.00h
Opernahus Zürich

Elektra
Richard Strauss

Direcció musical
Lothar Koenigs

Direcció escènica
Martin Kusej

Intèrprets
Evelyn Herlitzius
Hanna Schwarz
Emily Magee
Michael Laurenz

Direcció musical
Fabio Luisi

Direcció escènica
Christof Loy

Intèrprets
Joyce DiDonato
Anita Hartig
Alexei Botnarciuc
Benjamin Bernheim

Direcció musical
Giacomo Sagripanti

Direcció escènica
Grischa Asagaroff

Intèrprets
Diana Damrau
Pavol Breslik
Massimo Cavaletti
Lucio Gallo



De dissabte dia 11 a dimecres dia 15 de juliol de 2015

Hotel Renaissance Aix-en-Provence****

Preu del viatge per persona
(inclou: avió, trasllats en autocar, allotjament i esmorzar, entrades a les òperes, dossier de viatge,
acompanyant i assegurança).

En habitació doble: 2.180 €
En habitació individual: 2.700 €

AIX-EN-PROVENCE I ORANGE
DE L'11 AL 15 DE JULIOL

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 en el moment d'emetre els bitllets d'avió
- Viatge organitzat en col·laboració amb Eurovacances
- Els socis d'Amics del Liceu tindran preferència en la reserva de plaça per a aquest viatge

Més informació:

Festival d'Aix-en-Provence
www.festival-aix-com

Chorégies d'Orange
www.choregies.fr

Hotel Renaissance Aix-en-Provence
www.marriott.com
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Viatges

Amics del Liceu organitza un viatge al sud de França per assistir a dos dels festivals lírics
d’estiu de més prestigi europeu: el Festival d’Aix-en-Provence i les Chóregies d’Orange,
durant els quals podrem assistir a l’estrena de tres noves produccions. El rapte en el serrall,
de Mozart, obrirà el programa, amb la soprano de coloratura canadenca Jane Archibald,
sota la direcció musical i escènica de dos grans noms del panorama internacional, Jéremie
Rhorer i Martin Kušej, respectivament. A continuació, la història d’amor d’Alcina, que
Händel va compondre basant-se en el poema Orlando furioso de Ludovico Ariosto, amb
dos protagonistes de luxe per a l'ocasió: la soprano Patricia Petibon –a qui hem pogut
escoltar al Liceu com a Lulu o com a Giunia a Lucio Silla– i el contratenor Philippe
Jaroussky en una producció signada per la cèlebre Katie Mitchell. Finalment, tancarem
el viatge de forma magistral a l'escenari del teatre romà d'Orange, on podrem veure una
nova producció de Carmen signada per Louis Désiré i protagonitzada pel tenor del
moment, Jonas Kaufmann, amb un gran domini del rol de Don José. L’acompanyarà un
ventall de veus estel·lars: la mezzosoprano Kate Aldrich, que farà el seu debut al festival,
la soprano Inva Mula i el baix-baríton Kyle Ketelsen.

DS 11 juliol - 21.30h
Théâtre de l'Archevêché

El rapte en el serrall
Wolfgang Amadeus Mozart

DG 12 juliol - 19.00h
Grand Théâtre de Provence

Alcina
Georg Friedrich Händel

DM 14 juliol - 21.45h
Théâtre Antique d'Orange

Carmen
Georges Bizet

Direcció musical
Mikko Franck

Direcció escènica
Louis Désiré

Intèrprets
Jonas Kaufmann
Kate Aldrich
Inva Mula
Kyle Ketelsen

Direcció musical
Andrea Marcon

Direcció escènica
Katie Mitchell

Intèrprets
Patricia Petibon
Philippe Jaroussky
Anna Prohaska
Katarina Bradic

Direcció musical
Jérémie Rhorer

Direcció escènica
Martin Kusej

Intèrprets
Jane Archibald
Tobias Moretti
Rachele Gimore
Daniel Behle



De dimarts dia 18 a diumenge dia 23 d'agost de 2015

Hotel Residenzschloss Bamberg****
Hotel Bayersicher Hof Lindau****

Preu del viatge per persona
(inclou: avió, trasllats en autocar, allotjament i esmorzar, entrades a les òperes, visita i dinar a Bayreuth, excursió
a Bregenz i la muntanya Pfander, excursió a la catarates del Rhin, dossier de viatge, acompanyant i assegurança).

En habitació doble: 2.600 €
En habitació individual: 3.100 €

BAYREUTH I BREGENZ
DEL 18 AL 23 D'AGOST

SORTEIG DE PLACES

Com que disposem d'un nombre molt reduït d'entrades (catorze) per a la funció de Der fliegende Holländer de Bayreuth i preveiem
que els nombre de sol·licituds serà superior, realitzarem un sorteig de les places disponibles. Per participar en el sorteig, cal ser soci
d'Amics del Liceu. A l'hora d'enviar la sol·licitud preguem que indiquin si hi volen anar acompanyats d'un altre soci. Només els socis
protectors o benefactors podran portar un acompanyant que no sigui soci. Les inscripcions es podran presentar per correu electrònic
fins al 24 d'abril. El resultat del sorteig es comunicarà a partir del dimarts 28 d'abril.

Més informació:

Festival de Bayreuth
www.bayreuther-festspiele-de

Festival de Bregenz
www.bregenzerfestspiele.com
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Viatges

Després de deu anys sense poder aconseguir entrades per al Festival de Bayreuth, enguany
la Junta ha considerat oportú que l'Associació es fes sòcia dels Amics del Festival per tal
de tenir més oportunitats d'aconseguir-ne. L'esforç econòmic que ha realitzat l'Associació
ha donat el seu fruit i aquest estiu els Amics del Liceu podrem assistir novament al Festival
i anar a una representació de Der fliegende Holländer. La producció, estrenada l'any 2012,
és de Jan Philippe Gloger i la direcció musical anirà a càrrec d'Axel Kober.
El viatge es complementarà amb l'assistència al Festival de Bregenz, un dels més coneguts
i especials en aquesta regió, que se celebra a la vora del llac Constanza i té situat l'escenari
sobre l'aigua. Assistirem a la representació de Turandot en una producció signada per Marco
Arturo Marelli i amb direcció musical del mestre Paolo Carignani –ambdós, presents la
temporada passada al Liceu amb La sonnambula i Tosca, respectivament. L'endemà, podrem
gaudir d'una representació de Così fan tutte a càrrec dels cantants de l'Opera Studio creat
recentment dins el Festival, la majoria dels quals provenen de l'Opera Studio de la Staatsoper
de Berlín. Una funció especial a càrrec de cantants joves que però amb una carrera
prometedora al davant.

DC 19 agost - 18.00h
Bayreuther Festspielhaus

Der fliegende Holländer
Richard Wagner

DV 21 agost - 21.00h
Seebühne

Turandot
Giacomo Puccini

DS 22 agost - 21.45h
Theater am Kornmarket

Così fan tutte
Wolfgang Amadeus Mozart

Direcció musical
Hartmut Keil

Direcció escènica
Jörg Lichtenstein

Intèrprets
Kelebogile Pearl Besong
Annika Schicht
Maximilian Krummen
Stephen Chambers

Direcció musical
Paolo Carignani

Direcció escènica
Marco Arturo Marelli

Intèrprets
Per determinar

Direcció musical
Axel Kober

Direcció escènica
Jan Philipp Gloger

Intèrprets
Per determinar
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L'entrevista
Per a bona part del públic de Catalunya, Juliane Banse és la "musa de la Schubertíada de Vilabertran". Ara hi
haurà ocasió de veure-la en la seva faceta operística gràcies a la producció de Così fan tutte, que presenta el Liceu,
on la soprano alemanya cantarà Fiordiligi.

Què representa per a Juliane Banse debutar al Liceu?
Per a mi és un motiu d'alegria enorme perquè he cantat
moltes vegades a Catalunya en recitals i concerts... Però
faltava l'òpera!!! El Liceu és un dels teatres més importants
d'Europa i per a una carrera operística és un pas molt
important.

Jordi Roch la va "descobrir" a la schubertíada de Feldkirch
(Àustria) i la va presentar a la Schubertíada de Vilabertran
el 1993. Des d'aleshores ha fet una carrera internacional
destacada...
Estic realment molt contenta perquè el públic, després molts
anys de concerts, em veurà en un escenari operístic, aquí.
L'òpera sempre ha estat una part molt important de la meva
carrera. Una faceta que m'estimo molt.

Va començar a cantar als 15 anys i, als 20, ja interpretava
Pamina. Des del començament, ha alternat lied i òpera. Què
aporta aquesta versatilitat?
El fet és que sempre rebo nova inspiració, noves influències
per a la interpretació. En tots dos sentits. Per exemple, si
canto lieder d'un compositor, segur que després puc
comprendre millor els seus personatges operístics. Per a la
veu també és molt sa no cantar només òpera. Quan canto
lied necessito més "disciplina tècnica", més control, i això és
molt bo per afrontar reptes en què s'ha de treballar dur...

Fiordiligi és un paper exigent per a soprano. Quan i on el va
cantar per primera vegada?
Assumir Fiordiligi va ser un gran salt. Va eixamplar el meu
registre de soprano lírica. Vaig passar de cantar "noies" de
Mozart, com Susanna, Zerlina, Despina, etc., a fer un
personatge mozartià més madur, més complex... perquè la
música és més exigent i més complexa, també. Vaig cantar
Fiordiligi per primer cop al Festival d'Innsbruck, el 2006. El
dirigia la meva professora Brigitte Fassbaender. Va ser una
gran oportunitat per a mi; l'inici d'una nova etapa en la meva
carrera.

Coneixia amb antelació la producció que es veurà a Barcelona,
de Damiano Michieletto, el mateix director d'escena que la
temporada que ve presentarà Lucia di Lammermoor?
No, no coneixia aquesta producció, l'he vista per primer cop
en dvd. Però coneixia altres obres de Michieletto i estic molt
contenta de poder treballar amb ell. Normalment m'agraden
molt les produccions modernes. El que considero molt
important és que l'escena no molesti la música, no "boicotegi"
les idees del compositor. S'ha de donar suport –i jo ho faig–
a tot allò que va en favor de la història, als plantejaments que
"estimen" l'obra. Tant se val si són moderns o tradicionals.

Elsa, Eva, Arabella, Zdenka, Fiordiligi, Donna Elvira, Vitellia,
Comtessa, Pamina, Leonore, Rosalinde, Agathe... Amb quin
rol/s se sent més identificada?
No em puc decidir...! Si una és honesta, pot trobar una part
de sí mateixa en cada paper, sigui positiu o sigui negatiu. És
clar que és més fàcil de fer un personatge positiu i amable.
Però també crec que moltes vegades és extremament
interessant descobrir una característica o enriquir un paper
amb aspectes que no són els habituals. A escena puc demostrar,
també, que puc convertir-me en una fúria!

Quin paper li agradaria cantar en el futur?
Un dels meus desitjos més grans pel futur és la Mariscala
d'El cavaller de la rosa. He cantat moltíssim Strauss –òperes
i lieder– i m'agrada molt. Després de Sophie, Zdenka i
Arabella, la Mariscala és una culminació!

L'any passat va debutar al Met (Zdenka) i, abans, ho havia
fet a l'Òpera de Chicago (Rosalinde). Què diferencia els
teatres del continent americà dels europeus?
Els teatres són més grans i la comunicació amb el públic
americà és més difícil. La gent es mostra molt espontània,
molt càlida, però això dura només un moment... després se'n
van a sopar! Els teatres d'òpera no reben tantes subvencions
de l'estat, com a Europa, i no poden ser tan lliures a l'hora
de fer produccions modernes. Han de tenir en compte el que
agrada als mecenes, als espònsors, i això no és fàcil pels
directors d'aquells teatres.

Juliane Banse a Così fan tutte en la producció del Tiroler Landestheater (2008)
(c) Rupert Larl


