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La programació del coliseu líric de Barcelona

El Liceu 
celebra 
Verdi i 
Wagner
3Bones veus i escàs risc en una 
temporada adaptada a la crisi

R
ichard Wagner i Giuseppe 
Verdi, els dos compositors 
operístics més vinculats a 
la història del Liceu, van 

néixer el mateix any, el 1813. El te-
atre els rendirà tribut la tempora-
da que ve, la 2012-2013, la dels dos 
bicentenaris. Joan Francesc Marco 
i Joan Matabosch, director general 
i director artístic, respectivament, 
van presentar ahir la programació 
quan encara no s’ha tancat el con-
flicte que ha enfrontat la direcció 
amb el personal del teatre.
 Segons Marco, aquesta serà «una 

gran temporada, magnífica, de les 
millors que hàgim pogut presen-
tar». No obstant, la grandiloqüèn-
cia no amaga que dels 15 títols ope-
rístics programats, sis seran en ver-
sió de concert; que es reposen velles 
produccions del teatre; que es recu-
peren títols populars no vistos du-
rant molts anys i que només s’estre-
naran dues òperes.
 Serà una temporada amb bones 
veus i un risc escàs, una temporada 
per a temps de crisi. També serà la 
temporada en què Josep Pons assu-
mirà la direcció musical.

BAYREUTH A BARCELONA // Al mes de se-
tembre, l’arribada a Barcelona de 
l’orquestra, el cor i els solistes del 
festival de Bayreuth, la catedral del 
wagnerisme mundial, marcarà una 
fita, malgrat que al ser les òperes in-
terpretades (L’holandès errant, Lohen-
grin i Tristany i Isolda) en versió de 
concert no serà l’esdeveniment que 
va ser la seva anterior visita, el 1955, 
quan van portar les seves posades 
en escena tan trencadores en aque-
lla època.
  També aquesta temporada, el te-
atre inicia un nou Anell dels Nibelungs, 
que culminarà el 2015-2016. La pri-
mera part, L’or del Rin, es presenta-
rà l’abril de l’any que ve amb Josep 
Pons com a director musical, Robert 
Carsen en la direcció escènica i les 
veus de grans especialistes en Wag-
ner com són Albert Dohmen, Kurt 
Streit, Andrew Shore o Mihoko Fuji-
mura.
 Rienzi, una òpera de joventut del 
compositor alemany, serà interpre-
tada en versió de concert per l’OBC 
com a part de l’intercanvi entre 
aquesta orquestra i la de Liceu. 
 A Verdi li correspondrà la inau-
guració oficial de la temporada, el 
2 d’octubre, amb La forza del destino, 
òpera de gran dificultat que Mata-

bosch va definir com «un manifest 
romàntic en estat pur». Fa 30 anys 
que no es veu al Liceu.

TORNA ‘L’ELISIR’ / L’elisir d’amore, de Ga-
etano Donizetti, torna en la sempre 
eficaç versió de Mario Gas programa-
da en nombroses ocasions des de la 
seva estrena al Grec el 1985. Hi hau-
rà dos repartiments i un d’ells el pro-
tagonitzarà Rolando Villazón. Una 
altra reposició serà Madama Butterfly, 
que comptarà amb Roberto Alagna 
en un dels seus tres repartiments.
 El meravellós conte que és Rusal-

ka, l’òpera d’Antonin Dvorák, tor-
na al teatre ni més ni menys que 48 
anys després que s’hi veiés per úl-
tima vegada. Ara portarà la batuta 
Andrew Davis i la direcció escènica 
serà de Stefan Herheim, el director 
de l’aclamat Parsifal de Bayreuth, i 
s’anuncia polèmica. Camila Nylund 
(Rusalka) debutarà en el teatre.
 Una altra òpera absent del Li-
ceu bastants anys és Els contes de Hoff- 
mann, de Jacques Offenbach. Ve de la 
mà d’una parella que va fer les delí-
cies dels espectadors fa poques tem-
porades amb La fille du régiment. Són 

Els festivals 
wagnerians de 
Bayreuth i ‘La forza 
del destino’, de Verdi, 
obriran la temporada

ROSA

Massagué

Bayreuth a BCN DE L’1 aL 6 DE sEtEmBrE DEL 2012

Es presentaran ‘L’holandès errant’, ‘Lohengrin’ –dirigides 
per Sebastian Weigle (foto)– i ‘Tristany i Isolda’.

‘Rusalka’ 22 DE DEsEmBrE DEL 2012 a 14 DE gEnEr DEL 2013 

Camilla Nylund debuta al Liceu amb aquesta òpera. A la 
foto, el seu company en el repartiment Klaus Florian Vogt.

‘Street Scene’ DE L’1 aL 5 DE març DEL 2013  

Estrena a Barcelona de l’òpera de Kurt Weil que segueix 
el camí iniciat per Gershwin a ‘Porgy and Bess’.

‘L’or del Rin’ DEL 20 aL 29 D’aBriL i 2 maig DEL 2013

Primera entrega de la ‘Tetralogia’ wagneriana amb direcció 
escènica de Robert Carsen i musical de Josep Pons (foto).

El ministeri redueix 
la subvenció en 1,4 
milions d’euros 

33 Si la roda de premsa en la part 
artística es va desenvolupar sen-
se problemes, quan es va tractar 
de parlar del dèficit i de les sub-
vencions la cosa va ser una mica 
caòtica ja que el director gene-
ral va confondre les subvencions 
de l’actual temporada amb les de 
la pròxima. Aclarit l’embolic, del 
pressupost d’ingressos del tea-
tre de 45,6 milions d’euros, 20,1 
corresponen a les subvencions 
ordinàries de les diferents admi-
nistracions. Mentre que la Gene-
ralitat i la diputació mantenen la 
mateixa quantitat i la de l’ajunta-
ment pateix una variació mínima, 
la del ministeri passa de 9,7 mili-
ons a 8,3 milions d’euros.
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