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ÒPERA I PROGRAMACIÓ

El teatre estrenarà ‘Mort a Venècia’, de Britten, en un any de grans veus

Roberto Alagna cantarà
‘Aïda’ de Verdi al Liceu
c

MARTA CERVERA
BARCELONA

Letizia reapareix
en públic

La princesa, gairebé en
el sisè mes d’embaràs,

participa en una audiència
a la Zarzuela

Verbeke encarnarà
‘La Bella Otero’

L’actriu rodarà una
minisèrie basada en una

biografia novel.lada de
Carmen Posadas

El Liceu participa en la
creació de la majoria de

les òperes que s’escenificaran la tem-
porada que ve 2007-2008, en què les
funcions s’avançaran a les 20.00 ho-
res per facilitar el retorn en trans-
port públic. Dels 10 muntatges que
es representaran, 8 tindran partici-
pació activa del teatre . Entre
aquests, destaca l’estrena a Espanya
de Mort a Venecia, de Benjamin Brit-
ten, un dels compositors més impor-
tants del segle XX. Com Visconti, el
músic es va inspirar en una de les
novel.les més commovedores de
Thomas Mann per crear aquesta
òpera del 1973. Britten recrea fidel-
ment el text. Per aprofundir encara
més en l’obra, la seva representació
s’alternarà amb un espectacle del
Ballet d’Hamburg creat per John
Neumie, a partir de música de Bach
i Wagner, interpretat pel Ballet
d’Hamburg.

L’apartat contemporani es com-
pleta amb el Castell de Barbablava,
de Béla Bartók, i el Diari d’un desapa-
regut, de Leos Jànacek, totes dues
amb temàtica similar i que molt
aviat s’estrenaran a l’Òpera Nacional
de París. La Fura dels Baus, amb Jau-
me Plensa com a responsable del
vestuari i l’escenografia, donarà for-
ma a aquest doblet. Un concert Pe-
drell-Gerhard a càrrec del mestre
Antoni Ros-Marbà, i un altre progra-
ma doble amb Hangman, Hangman i
The town of greed, obres de cambra
tragicòmiques de Lleonard Balada,
completen la mirada al segle XX. La
seva estrena és fruit d’un acord amb
la Fundació Caixa Catalunya i el Fes-
tival d’Òpera de Butxaca per impul-
sar la creació contemporània.

El Gran Teatre del Liceu recupera
grans títols com Andrea Chénier,
d’Umberto Giordano, que obrirà la
temporada amb un muntatge copro-
duït amb el Nou Teatre Nacional de
Tòquio, i que és un símbol dels nous
temps i de l’empenta que viu el
gènere operístic a l’Àsia. També tor-
nen Elektra, de Richard Strauss, i Lu-
crezia Borgia, de Gaetano Donizetti
(en versió concert), Tannhäusser, de
Richard Wagner, La Cenerentola,

Felicity Lott
OCT: 10

Juan Diego Flórez
NOV: 30

Rolando Villazón
GEN: 13

Robert Holl
ABR: 13

Josep Carreras
JUN: 17

El programa 2007-08

VERSIÓ DE CONCERTÒpera TOTALMENT FORA D’ABONAMENTC

U. GIORDANO
‘Andrea Chénier’

INTÈRPRETS

DTOR. MUSICAL
DTOR. ESCENA

Pinchas Steinberg
Philippe Arlaud

1

PRODUEIX: NOU TEATRE NACIONAL (TÒQUIO)

SET: 25,29,30
OCT: 2,3,4,5,6,8,9,11,13,14,17

B. BARTÓK

INTÈRPRETS Katarina Dalayman

DTOR. MUSICAL
DTOR. ESCENA

Josep Pons
A. Ollé i C. Padrissa

2

PROD: LICEU/ÒPERA DE PARÍS

NOV: 2,3,4 ABR: 7,9,11,16,17,19,20

DTOR. MUSICAL
DTOR. ESCENA

Álvaro Albiach
Gustavo Tambascio

3

PROD: LICEU/F. D’ÒPERA DE BUTXACA

NOV: 15,17,18

G. ROSSINI
‘La Cenerentola’

INTÈRPRETS Joyce DiDonato

DTOR. MUSICAL
DTOR. ESCENA

Patrick Summers
Joan Font (Comediants)

Juan Diego Flórez

5

PROD: LICEU/ÒPERES DE GAL·LES, HOUSTON I GINEBRA

DES: 23,27,28,30
GEN: 2,3,5,8,11,14,17,18,20

G. DONIZETTI
‘Lucrezia Borgia’

INTÈRPRETS Edita Gruberova, Ewa
Podlés i Josep Bros

DTOR. MUSICAL Stefan Anton Reck

7

FEB: 22,26 MAR: 1

B. BRITTEN
‘Mort a Venècia’

INTÈRPRETS Thomas Moser

DTOR. MUSICAL
DTOR. ESCENA

Sebastian Weigle
Willy Decker

Carlos Mena

9

PROD: LICEU/TEATRO REAL/ÒPERA DEL RIN (ESTRASBURG)

MAI: 13,16,20,25,27,30

R. WAGNER
‘La valquíria’

INTÈRPRETS Evelyn Herlizius, Waltraud
Meyer i Plácido Domingo

DTOR. MUSICAL Sebastian Weigle

10

MAI: 28,31

G. VERDI
‘Luisa Miller’

INTÈRPRETS Krassimira Stoyanova

DTOR. MUSICAL
DTOR. ESCENA

Maurizio Benini
Gilbert Deflo

Vincenzo La Scola

11

PROD: ÒPERA DE PARÍS

JUN: 19,22,25,26,28,29
JUL: 1,4.5,7

G. VERDI
‘Aïda’

INTÈRPRETS Fiorenza Cedolins

DTOR. MUSICAL
DTOR. ESCENA

Daniele Callegari
J. Antonio Gutiérrez

Roberto Alagna

4

PROD: LICEU/FESTIVAL DE SANTANDER

NOV: 19,22,23,25,26,27,28,29
DES: 1,2

R. WAGNER
‘Tannhäuser’

INTÈRPRETS Peter Seiffert

DTOR. MUSICAL
DTOR. ESCENA

Sebastian Weigle
Robert Carsen

Petra Maria Schnitzer

8

PROD: LICEU/ÒPERA DE PARÍS/TOKYO OPERA NOMORI

MAR: 19,25,27,29,31
ABR: 3,6,8,10,12,14,18,22

R. STRAUSS
‘Elektra’

INTÈRPRETS Deborah Polaski, Eva
Marton i Graham Clark

DTOR. MUSICAL
DTOR. ESCENA

Sebastian Weigle
Guy Joosten

6

PROD: LICEU/LA MONNAIE DE BRUSSEL·LES

FEB: 9,13,17,21,25,29 MAR: 3

W. A. MOZART
‘Don Giovanni’

INTÈRPRETS Simon Keenlyside

DTOR. MUSICAL
DTOR. ESCENA

Friedrich Haider
Calixto Bieito

Kyle Ketelsen

12

PROD: LICEU/ENGLISH NATIONAL OPERA/S.HANNOVER

JUL: 22,25,27,30

Dansa RecitalsConcerts

Juan Diego FlórezSara Baras Angela DenokeDeborah Voigt Roberto Alagna Plácido Domingo

L. JANACEK

F

(ÒPERA AL FOYER)

GEN: 9,10,12,15,16,19

C

C

Compañía Sara Baras
‘Carmen’
SET: 2,3,4,5,6,7,8 (dues sessions)

Ballet d’Hamburg
‘Mort a Venècia’
MAI: 19,21,22,23,24 (dues sessions)

Béjart Ballet Lausanne
‘Béjart, l’amour, la danse’
JUL: 24,26 (dues sessions),28,29

Gluck
OCT: 1,7

Final Concurs Francesc Viñas
GEN: 25,27

Stravinsky-Brahms
FEB: 7

Händel
FEB: 23,28

Pedrell-Gerhard
JUL: 3,8

HOMENATGE
50è ANIVERSARI

Altres activitats

‘Programació al Foyer’
‘Sessions Golfes’
‘El Petit Liceu’
Cine a l’Espai Liceu

F

F

www.liceubarcelona.com

‘El castell de Barbablava’

‘Diari d’un desaparegut’

L. BALADA

L. BALADA

‘Hangman, Hangman!’

‘The town of greed’

GRÀFIC: JORDI CATALÀ

DATES EN VERMELL: FUNCIÓ POPULAR

Josep Carreras

Andrea Chénier

José Cura, Deborah Voigt,
Carlos Álvarez

Passa a la pàgina següent
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LA NOVETAT

ENTRADES LLIURES
MÉS REPARTIDESç

Les entrades lliures
per a la temporada

2007-2008 sortiran a la venda
a partir del 16 de juliol a les
taquilles i internet. S’oferiran
291.000 entrades, 63.000 fora
d’abonament, una quantitat
similar a la de la temporada
actual però més repartides
entre 17 funcions d’òpera, 7
de ballet, 2 de concert i 3 de
recital. En total, de les 131
funcions previstes 29 seran
lliures d’abonament. Aïda,
Don Giovanni i el Ballet Béjart
concentraran el nombre més
alt de localitats lliures.

Les activitats del teatre,
comptant amb el Petit Liceu i
l’activitat de tercers (lloguer
de la sala per a altres con-
certs), faran que les entrades
posades a la venda arribin a
la xifra de 494.000.

Ve de la pàgina anterior

de Gioacchino Rossini, i Luisa Miller,
de Giuseppe Verdi. Del geni italià es
reposarà Aïda, amb decorats en pa-
per de Mestres Cabanas. Aquesta úl-
tima tindrà un repartiment amb Ro-
berto Alagna, el tenor que tant enre-
nou va crear a la Scala al deixar la
funció després de ser escridassat. «Es-
pero que aquest cop acabi», va dir
irònicament Joan Matabosch, direc-
tor artístic del Liceu. També es repo-
sa Don Giovanni, de Mozart, en la
polèmica versió de Bieito.

En l’apartat de dansa destaca l’es-
trena de Carmen, a càrrec de la gadi-
tana Sara Baras, així com el retorn
de la companyia de Béjart.

q DOMINGO I CARRERAS
El divo madrileny Plácido Domingo
interpretarà en versió concert La val-
quíria, la primera jornada de la cèle-
bre tetralogia de Wagner. El seu
col.lega català, Josep Carreras, ofe-
rirà un recital amb motiu del 50 ani-
versari del seu debut al Liceu quan
era un nen. Altres primeres figures
que hi desfilaran són les sopranos
Deborah Voigt, Angela Denoke, Da-
niela Dessì, Edita Gruberova, Eva
Marton, Deborah Polaski i Adrianne
Pieczonka; els tenors Josep Bros, José
Cura, Juan Diego Flórez i Rolando
Villazón, i els barítons Joan Pons i Si-
mon Keenlyside.

q MÉS OFERTA FAMILIAR
«La gestió econòmica segueix les pre-
visions», va dir ahir Rosa Cullell, di-
rectora general del Liceu, satisfeta
amb els índexs d’ocupació, d’un
90%, i el nombre d’abonaments, que
es manté sobre els 24.000. La tempo-
rada passada va tancar amb un be-
nefici de 100.000 euros i la pròxima
tindrà un pressupost de 57 milions.
«Volem mantenir aquest model sos-
tenible i incrementar l’oferta del
Servei Educatiu». Les novetats artísti-
ques del Petit Liceu són un concert
nadalenc de l’Escolania de Montser-
rat i l’òpera Dulcinea, de Mauricio So-
telo. Per respondre a la gran deman-
da del públic familiar hi haurà
15.000 entrades més per als 10 es-
pectacles infantils. A partir del 7 de
juliol les funcions familiars seran al
Liceu i les escolars, a Cornellà.<

L’entitat ha firmat a Cannes un
acord amb la seva equivalent fran-
cesa, SACEM, per llicenciar els seus
repertoris conjuntament, com
una única referència, en el mercat
digital. L’aliança s’ampliarà al mes
de maig amb la italiana SIAE, i
competirà amb el tàndem format
per la britànica MCPS-PRS i l’ale-
manya GEMA. – J. B.

La SGAE uneix forces
amb ens de França i Itàlia

L’orquestra australiana, la més anti-
ga del seu país, recala aquest vespre
(21 hores) a l’Auditori en la seva pri-
mera visita a Espanya. Dirigida per
Oleg Caetani oferirà el Concert per a
violí, de Sibelius, amb Vadim Repin
com a solista. La Simfonia núm. 2 de
Rakhmàninov completa el progra-
ma. La formació actuarà també a
Alemanya, França i Itàlia.

Debut de la Simfònica
de Melbourne al Palau

La soprano londinenca cantarà avui,
acompanyada pel pianista Roger
Vignoles, a l’Auditori Winterthur
de L’Illa Diagonal, en el recital inau-
gural del festival. El repertori in-
clourà peces de Mozart, Liszt, Hahn,
Debussy i Strauss. La celebració de la
Schubertíada aquest any ha estat a
punt d’anar-se’n en orris per proble-
mes pressupostaris.

Kate Royal obre la 10a
Schubertíada de BCN

L’exposició que acull la Natio-
nal Gallery s’ha convertit en la
més visitada de totes les de pa-
gament organitzades per aquest
museu nacional britànic. Un to-
tal de 302.520 persones van res-
pondre al reclam del pintor des
del 13 d’octubre fins diumenge
passat, quan va tancar les portes
al públic.

Velázquez bat
rècords a Londres
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EL PERIÓDICO
invita els lectors
a votar els
‘goyas’ al
diari ‘on line’

c

EL GRAN DUEL SERÀ
ENTRE DÍAZ YANES
I ALMODÓVAR

EL PERIÓDICO
BARCELONA

CINE I PREMIS

L’edició digital d’EL PE-
RIÓDICO (www.elperio-

dico.com) invita a partir d’avui
els lectors a votar els seus candi-
dats preferits als Goya de cine,
que s’entregaran diumenge que
ve a la nit, al Palacio Municipal
de Congresos de Madrid, en el
transcurs de la tradicional gala
dels premis.

El gran duel de la vetllada dels
XXI Premios de la Academia de
Cine el protagonitzaran Agustín
Díaz Yanes, director d’Alatriste,
amb 15 candidatures, i el de Vol-
ver, Pedro Almodóvar, amb 14.
Aquestes dues pel.lícules, a més
d’El laberinto del fauno, de Guiller-
mo del Toro, amb 13, i Salvador,
de Manuel Huerga, amb 11, co-
pen les nominacions als guar-
dons del cine espanyol. Les qua-

tre cintes pugnen pels premis de
millor pel.lícula i millor direcció,
a més d’optar a diversos dels des-
tinats a actors i actrius.

Els llargmetratges novells no-
minats són Azuloscurocasinegro,
de Daniel Sánchez Arévalo, amb
sis candidatures; La noche de los
girasoles, de Jorge Sánchez Cabe-
zudo, amb tres; Lo que sé de Lola,
de Javier Rebollo; i Un franco, 14
pesetas, de Carlos Iglesias.

Una de les constants al llarg de
la història dels premis ha estat
l ’ e s c à s s u p o r t d o n a t p e l s
acadèmics a Pedro Almodóvar,
que va abandonar la institució el
2005 en desacord amb el sistema
de votació dels Goya. A l’espera
que es desveli què passarà en
aquesta ocasió amb Volver, els lec-
tors d’EL PERIÓDICO també po-
dran opinar a través d’un fòrum
a l’edició digital sobre aquesta
polèmica. La pregunta que se’ls
planteja és si consideren que els
acadèmics han de votar la cinta
del director manxec perquè torni
a l’Academia de Cine, al marge
dels mèrits artístics de la seva
pel.lícula.<

33 Calixto Bieito dirigeix un assaig de l’acte d’entrega dels premis Max al BTM, el març del 2006.

ARXIU / GUILLERMO MOLINER

L’ajuntament assumeix la programació de l’antic Palau d’Esports

Focus rescindeix el contracte
de gestió que la unia al BTM

TEATRE I MUSICAL

c

NÚRIA MARTORELL
BARCELONA

L’arriscada aventura
que Focus va empren-

dre al Barcelona Teatre Musical
(BTM) i que va comptar amb una
inversió inicial de més de set mi-
lions d’euros ha arribat al final.
L’empresa teatral ha rescindit el
contracte que l’unia amb Barcelo-
na Serveis Municipals (BSM), res-
ponsable de l’antic Palau d’Es-
ports, i que compartia amb Ibe-
rautor i Stage Holding. El recinte
es va estrenar com a escenari de
musicals el 2001 amb Notre Dame
de París i després va acollir dos
ambiciosos títols autòctons:
Gaudí i Los Tarantos. «Inexplicable-
ment, cap va respondre a les ex-
pectatives marcades», va reconèi-
xer ahir el director de Focus, Da-
niel Martínez. I va reblar: «Era
una mort anunciada».

«No es desmuntarà res del que
s’ha fet [la reforma va ser especta-
cular, tant a la façana com a l’in-
terior] i seguim defensant que és
un espai útil per a la ciutat», va

subratllar el responsable d’una em-
presa que, fora d’aquesta ensopega-
da, segueix a la pole position del pa-
norama teatral. Aquest mes, Focus
té 13 companyies en actiu i més de
100 actors i 80 tècnics en nòmina. «I
totes són produccions pròpies o co-
produccions». El fet que ara es desfa-
ci de la gestió del BTM no implica,
va aclarir Martínez, que deixin de
produir musicals. «Però ara no esta-
rem supeditats a aquest escenari».

q BIEITO, INFATIGABLE
Per la seva part, Ramon Ferreiro,
portaveu de l’empresa municipal
BSM, va afirmar que a partir d’ara
ells confeccionaran la programació.
«Tenim altres propostes», va assegu-
rar, sense voler concretar-ne encara
cap, «i funcionarà tal com ho fan les
nostres altres instal.lacions, el Palau
Sant Jordi, el Fòrum, l’Estadi Olím-
pic i el Velòdrom d’Horta. La idea és
que el BTM aculli actuacions que re-
quereixen un aforament superior a
Razzmatazz i inferior al Sant Jordi».

Martínez va constatar que la pre-
sent temporada «està sent la més for-
ta i potent» en els 20 anys d’història

de Focus, amb 156 produccions al
darrere. I va avançar els noms d’al-
gunes de les obres en les quals ja tre-
balla el responsable del Teatre Ro-
mea i el seu fitxatge més internacio-
nal, Calixto Bieito: «Luces de Bohemia,
Los Persas i la tornada de Galileo Gali-
lei».

També va recordar que la remode-
lació del Goya segueix el seu curs. I
que l’expansió de Focus a Madrid
s’està quedant petita. «Inicialment,
l’aposta era logística: fer arribar la
creativitat catalana, amb obres com
La cabra i Plataforma, que han tingut
una repercussió extraordinària, així
com la nostra manera de treballar.
L’entrada ha estat gradual. I ja es-
tem buscant magatzems per contro-
lar les infraestructures i fins i tot un
teatre. La nostra primera producció
amb seu a Madrid la farem aquest
any». Per un altre costat, i per fer ca-
llar els rumors, va parlar de la salut
de Paco Morán, que «abruptament»
va abandonar les funcions de Matar
al presidente: «Ha tingut el mateix
que Castro, una greu infecció que el
va tenir 22 dies en coma, però ja està
donat d’alta».<


