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ApareixunPicasso robat el 2001

ElLiceuacolliràTerryGilliamiJohn
Malkovichen lanovatemporada
PlácidoDomingo i JuanDiego Flórez també destaquen en un cicle “força clàssic”

wLa coiffeuse, un Picasso robat el 2001 del Pompidou de París, ha
estat localitzat a Nova York, on van intentar introduir com a regal
de Nadal de 30 euros. / Redacció

ESTEBAN LINÉS
Barcelona

L’actor John Malkovich, Terry
Gilliam, dels Monty Python, els
tenors Juan Diego Flórez i Pláci-
do Domingo, així com l’estrena
absoluta a Espanya deWritten on
skin, de George Benjamin, són al-
guns dels artistes i obres que es
podran veure en la nova tempora-
da 2015-2016 del Gran Teatre del
Liceu.
Elsmàxims responsables actu-

als del coliseu de la Rambla van
presentar ahir la pròxima tempo-
rada, la primera de l’alemanya
Christina Scheppelmann com a
directora artística, que va reco-
nèixer que “algunes coses ja esta-
ven fetes” anteriorment i que no
s’ha volgut cancel·lar-les. En
aquest sentit, de tota manera,
tant ella com el director general
del Liceu, Roger Guasch, van su-
bratllar que “la programació de

la temporada que ve no és d’un o
de l’altre, sinó que és una tempo-
rada Liceu”.
En total, entre setembre del

2015 i juliol del 2016 s’oferiran
24 títols, un menys que aquesta
temporada, i 114 funcions (sis
més que ara), de les quals n’hi
haurà 91 d’òpera, 10 de dansa, 7
concerts i tres recitals. En l’aspec-
te econòmic, tot això té un pres-
supost de 41,5milions d’euros da-
vant els 40,2 de la present, amb
un reequilibri dels comptes, que
per primera vegada reflectiran
un lleuger superàvit de 123.000
euros i compliran, amb això, el
Pla Estratègic 2014-2017.
La inauguració de la tempora-

da que ve serà el 7 d’octubre amb

Nabucco, en una coproducció del
Liceu amb el teatre Scala de Mi-
là, el Royal House Covent Gar-
den de Londres i la Lyric Opera
deChicago. Fent cas de les parau-
les deGuasch en el sentit que “un
dels objectius de la pròxima tem-

porada és interessar aquells que
no hi estan interessats”, en la llis-
ta destaquen alguns noms de po-
pularitat transversal, entre els
quals l’actor i director John
Malkovich, que participarà el ge-
ner del 2016 en una única funció

de l’Egmont de Beethoven, basat
en el clàssic deGoethe, en unpro-
grama que inclou la simfonia
Núm 7, acompanyat en les seves
lectures per la soprano Kerstin
Avemo. Per la seva banda, Terry
Gilliam dirigirà l’òpera Benvenu-
toCellini, de Berlioz, que a Barce-
lona només s’ha representat una
vegada, el 1977, i que ara tornarà
en una “versió transgressora”,
produïda per l’English National
Opera i la De Nederlande Opera
d’Amsterdam.
Plácido Domingo vindrà l’abril

del 2016 aBarcelona per interpre-
tar Simon Boccanegra, de Verdi,

en un moment en què es compli-
ran els 50 anys del seu debut en
aquest coliseu operístic, mentre
que el peruà Juan Diego Flórez
arribarà el desembre del 2015
amb Lucia di Lammermoor, de
Donizetti, debutant mundial-
ment en el paper d’Edgardo,
acompanyat perElenaMosuc, en-
tre altres noms.
Altres fites destacades de la

temporada, que la seva directora
artística va reconèixer que té un
“repertori força clàssic” a causa,
també, del fet que cal tenir en
compte les necessitats econòmi-
ques del teatre líric, són l’Otello
de Rossini, amb el tenor Gregory
Kunde, que fa 139 anys que no es
representa al Liceu. Destaca tam-
bé l’estrena a Espanya deWritten
on skin, de George Benjamin, una
òpera del segle XXI, estrenada fa

tres anys a Ais de Provença i que
s’ha convertit en un referent
mundial. A Barcelona es veurà
una versió semiescenificada diri-
gida per Benjamin mateix.
També es podrà assistir a l’es-

trena absoluta de la temporada,
que serà Serse, de Händel, una
òpera barroca en versió concert
que no s’ha vist mai al Liceu,
mentre que la temporada operís-
tica s’acabarà amb La flauta mà-
gica deMozart, amb una estètica
innovadora i que remet al cine-
mamut dels anys vint, en produc-
ció de la berlinesa Komishe
Oper.
Per la seva banda, l’Orquestra

del Gran Teatre del Liceu, sota la
batuta de Joan Pons, incorporarà
lamúsica de cinema en el seu pro-
grama simfònic, amb obres vincu-
lades a La guerra de les galàxies,
Indiana Jones, El senyor dels
anells iRomeu i Julieta.En l’apar-
tat de concerts i recitals, destaca
l’audició que oferirà Riccardo
Muti, que torna a la lírica des-
prés d’anys d’absència, i en el de
la dansa només hi haurà dos tí-
tols, un dels quals, segons sem-
bla, l’inevitable El llac dels cignes
per l’EnglishNational Ballet, diri-
git aquesta vegada per Tamara
Rojo.c

Entre les novetats
destaca l’estrena
absoluta a Espanya
de ‘Written on skin’,
de George Benjamin

Es preveu que el
balanç 2015-2016 es
tanqui amb un lleuger
superàvit després
d’anys de pèrdues

Alexandre

Tharaud
Piano

W. A. Mozart: Suite en Do major, KV 399

W. A. Mozart: Gigue, KV 574

W. A. Mozart: Praeambulum, KV deest

W. A. Mozart: Sonata en La major, KV 331

E. Satie: Gnossiennes núm. 1, 3 i 4

M. Ravel:Miroirs

Preus: 20 i 30 euros

Informació i venda d’entrades:

902 442 882

taquilles@palaumusica.cat

www.palaumusica.cat

DIMARTS, 03.03.15 — 20.30 h

Palau 100 Piano— Sala de Concerts

Estrenes. A
dalt, una imatge
de ‘Benvenuto
Cellini’. A l’es-
querra, Christina
Scheppelmann
(directora artísti-

ca), Roger
Guasch (director
general),
Joaquim Molins
(president) i
Joan Pons (direc-
tor musical)


