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ton Rubinstein (Demon). És a dir 
cap títol ni dels segles XX i XXI. “Ca-
da any no pots programar una òpe-
ra com Quartett perquè els pressu-
postos són el que són”, diu Schep-
pelmann recordant l’òpera de Fran-
cesconi, que fa un mes va tenir 7.768 
espectadors (un 70% de l’ocupació). 
Tanmateix, la directora artística 
avança que en les pròximes tempo-
rades arribaran obres del segle XXI, 
de Benet Casablancas i George Ben-
jamin. Per cert, la societat formada 
per Àlex Ollé, l’escenògraf Alfons 
Flores i el videocreador Franc Aleu 
que va enlluernar amb Quartett,  
tornarà la temporada que ve amb el 
muntatge de Tristan und Isolde que 
van estrenar a Lió. A més, vindran 
amb dues grans veus wagnerianes, 
Iréne Theorin i Stefan Vinke, i el 
mestre Pons dirigirà des del fossat. 

La temporada també inclou tres 
coproduccions del Liceu. La prime-
ra, la de Roméo et Juliette estrenada 
l’estiu passat a l’Òpera de Santa Fe 
(Estats Units) amb direcció escèni-
ca de Stephen Lawless. Al teatre de 
la Rambla la interpretaran la sopra-
no russa Aida Garifullina i el tenor 
albanès Saimir Pirgu, i la direcció 
musical serà de Josep Pons. També 
és nova la producció de Manon Les-
caut, en què participen el Teatre de 
San Carlo de Nàpols i el Palau de les 
Arts de València. El director d’esce-
na Davide Livermore i la batuta 
d’Emmanuel Villaume seran els en-
carregats d’enlairar l’òpera de Puc-
cini, que tindrà tres veus en el rol del 

El Liceu confia la 
temporada vinent 

a les grans veus
Jonas Kaufmann interpretarà ‘Andrea Chénier’  

i Piotr Beczala ‘Un ballo in maschera’

Un ballo in maschera, de Verdi, in-
augurarà oficialment el 7 d’octubre 
el curs liceista 2017-2018, una tem-
porada que té com a lema “la il·lusió 
i l’ambició”, segons va explicar ahir 
el president de la Fundació del Gran 
Teatre del Liceu, Salvador Alemany. 
Nou òperes escenificades i quatre 
en versió concert conformen una 
temporada amb un pressupost de 
46,1 milions d’euros, gairebé 
900.000 més que el de 2016-2017, 
però lluny de les xifres precrisi (el 
55,6 milions de 2008-2009). 
L’aportació pública ordinànira es 
manté en 19 milions. “El pressupost 
estimula la creativitat per fer coses 
interessants”, diu la director artís-
tica del Liceu, Christina Scheppel-
mann, que defensa com a principals 
actius de la programació veus com 
Jonas Kaufmann, Iréne Theorin, 
Piotr Beczala, Sondra Radvanosky 
i Dmitri Hvorostovsky.  

“Per nosaltres és una gran alegria 
poder haver fixat tres dates amb Jo-
nas Kaufmann”, diu Scheppel-
mann. Evidentment, la presència 
del tenor alemany en el repartiment 
d’Andrea Chénier, d’Umberto Gior-
dano, és tot un esdeviment, perquè 
serà el seu debut en una òpera es-
cenificada al Liceu. Això sí, només 
cantarà en tres de les catorze fun-
cions programades d’aquesta pro-
ducció amb direcció escènica de Da-
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vid McVicar. Kaufmann serà Chéni-
er els dies 9, 12 i 15 de març del 2018. 
Aquestes tres funcions són les que 
tenen les entrades més cares de la 
temporada: de 19 a 350 euros.  

Un altre gran tenor, Beczala, en-
cara recent el seu espectacular Wer-
ther, protagonitzarà el muntatge 
d’Un ballo in mashera del Teatre Ca-
pitole de Tolosa i l’Òpera de Nurem-
berg, amb direcció escènica de Vin-
cent Lemaire i musical de Roberto 
Palumbo. A més de Verdi i Giorda-
no, la temporada escenificada in-
clou òperes de Puccini (Manon Les-
caut), Wagner (Trisan und Isolde), 
Rossini (Il viaggio a Reims), Gou-
nod (Roméo et Juliette), Donizetti 
(La favorite i L’elisir d’amore) i An-

Jonas Kaufmann serà el protagonista del muntatge d’Andrea Chénier amb direcció escènica de David McVicar que es va estrenar a Londres. ROYAL OPERA HOUSE / LICEU 

Wagnerià 
El Liceu 
progama el 
‘Tristan und 
Isolde’ 
d’Àlex Ollé 

Brahms, Savall, Bros 
i Plácido Domingo
Brahms i Strauss subministren el 
repertori dels tres concerts que fa-
rà Josep Pons amb l’Orquestra del 
Liceu. La temporada també inclou 
un concert de Jordi Savall amb en-
salades del Renaixement, un reci-
tal de Josep Bros, un espectacle de 
la  mezzosoprano Magdalena Ko-
zená i un concert de sarsuela de 
Plácido Domingo. A més, tres ba-
llets internacionals: el Ginebra 
(Romeu i Julieta), l’Eifman de Sant 
Petersburg (Anna Karenina) i el de 
Montecarlo (Le songe).
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cavaller Des Grieux (Gregory Kun-
de, Jorge de León i Rafael Dávila), i 
dues en el de Manon (Liudmyla Mo-
nastyrska i Maria Pia Piscitelli). La 
tercera coproducció té accent rus: el 
rescat de Demon, d’Anton Rubins-
tein, a càrrec de Dmitry Bertman. 
Aquesta òpera, que mai no s’ha re-
presentat al Liceu, tindrà direcció 
musical de Mikhail Tatarnikov i 
comptarà amb les veus d’Alexander 
Zymbalyuk, Asmik Grigorian i Dmi-
tri Hvorostovsky. 

Tal com està passant en les últi-
mes temporades, el Liceu també 
programarà reposicions, com ara el 
muntatge de Mario Gas de L’elisir 
d’amore, aquesta vegada amb direc-
ció musical del valencià Ramón Te-
bar. I per tancar el curs, La favorite 
de Donizetti que van coproduir el 
Liceu i el Real el 2002, amb direcció 
escènica d’Ariel Garcia Valdés. 

Pel que fa a les òperes en versió 
concert, destaquen les del reperto-
ri barroc: L’incoronazione di Pop-
pea, de Monteverdi, amb Jean-
Christophe Spinosi al capdavant de 
l’Ensemble Matheus, i Ariodante, de 
Händel, amb William Christie, de-
butant al Liceu amb Les Arts Floris-
sants. També hi haurà versions en 
concert de Poliuto, de Donizetti, 
amb les veus de Sondra Radvanovs-
ky, Gregory Kunde i Luca Salsi, i At-
tila, de Verdi, amb el baix Ildar Ab-
drazakov i direcció musical de Spe-
ranza Scapucci, que debutarà al Li-
ceu. Scapucci serà l’única batuta 
femenina de la temporada.e

Els títols del  
2017-2018

●  ‘Il viaggio a Reims’ 
Rossini / DEL 13 AL 20 DE SETEMBRE 

 

●  ‘Un ballo in maschera’ 
Verdi / DEL 7 AL 29 D’OTUBRE 

 

●  ‘Tristan und Isolde’ 
Wagner / DEL 28 DE NOVEMBRE AL 15 DE  

DESEMBRE 
 

●  ‘L’elisir d’amore’ 
Donizetti / DEL 7 AL 28 DE GENER 

 

●  ‘Roméo et Juliette’ 
Gounod / DEL 14 DE FEBRER AL 4 DE MARÇ 

 

●  ‘Andrea Chénier’ 
Giordano / DEL 9 AL 28 DE MARÇ 

 

●  ‘Demon’ 
Rubinstein / DEL 23 D’ABRIL A L’11 DE MAIG 

 

●  ‘Manon Lescaut’ 
Puccini / DEL 7 AL 22 DE MAIG 

 

●  ‘La favorite’ 
Donizetti / DEL 8 AL 24 DE JULIOL

ÒPERES

●  ‘L’incoranazione di Poppea’ 
Monteverdi / 1 I 3 DE DESEMBRE 

 

●  ‘Poliuto’ 
Donizetti / 10 I 13 DE GENER 

 

●  ‘Ariodante’ 
Händel / 14 DE MARÇ 

 

●  ‘Attila’ 
Verdi / 6 I 8 D’ABRIL 

 

EN VERSIÓ CONCERT

“Interpretem Beethoven com  
el sentim i com el pensem ”

de “Georges Washington, Napoleó i 
Simón Bolívar, quan l’home s’esta-
va trobant”, aquell moment que “és 
la base del que som avui dia”.  

“L’art és un discurs molt impor-
tant, un idioma universal que uneix 
–assegura–. Per exemple, quan es-
tem tocant a Los Angeles, entre el 
públic hi ha gent que pensa diferent, 
hi ha republicans i demòcrates, pe-
rò s’asseuen i estan units escoltant 
la música. O com passa a Veneçuela, 
on hi ha una enorme polarització. 
Què fan els nens i el joves que to-
quen a l’orquestra? Unir persones 
que pensen diferent”.  

Treball mental, emocional i físic 
Tot aquest pensament és el que Du-
damel vol transmetre amb els mú-
sics d’entre 17 i 34 anys de l’Orques-
tra Simón Bolívar, amb què farà la 
integral de Beethoven al Palau de la 
Música, i després a Viena i a la fla-
mant Elbphilharmonie Hamburg, 
tal com va fer el 2015 a Bogotà i fa 
unes setmanes a Caracas. La conne-
xió de la formació veneçolana amb 

aquestes simfonies ve de lluny. Com 
diu Dudamel, “han tocat Beethoven 
en la infància i en l’adolescència, i 
també ho fan ara”. Tanmateix, afir-
ma: “No sé com descriure el nostre 
Beethoven. És un Beethoven nos-
tre, sense ambigüitats. L’interpre-
tem com el sentim, com el pensem, 
i l’orquestra es transforma tocant-
lo”. Això sí, no amaga que una mara-
tó d’aquesta magnitud exigeix “un 
treball mental, emocional i físic que 
no és fàcil”.  

Pel que fa als projectes futurs, 
Dudamel en detalla alguns. Per 
exemple, un cicle amb les simfonies 
de Schubert i les cançons de Mahler 
amb la Filharmònica de Los Ange-
les, les simfonies de Txaikovski a 
Bogotà amb la Simón Bolívar, un 
concert amb Tony Bennett i una 
aventura que combinarà imatge i 
música amb el cineasta mexicà Ale-
jandro González Iñárritu. “Farem 
alguna cosa junts a Mèxic i Los An-
geles. Construïm ponts”, diu abans 
de llançar una floreta al director de 
Birdman: “És un geni”.e

El director veneçolà Gustavo Dudamel durant un assaig amb l’Orquestra Simfònica 
Simón Bolívar, ahir al Palau de la Música. CÈLIA ATSET

Dudamel dirigeix la integral simfònica del compositor al Palau de la Música

Gustavo Dudamel (Barquisimeto, 
1981) comença citant Miguel de 
Unamuno: “La llibertat que hem de 
donar al poble és la cultura”. Així va 
fixar el director veneçolà el marc del 
dinar de premsa que va oferir ahir al 
Palau de la Música, on a partir de 
diumenge i fins dimecres s’enfron-
tarà a una marató amb els músics de 
l’Orquestra Simfònica Simón Bolí-
var: la integral de les simfonies de 
Beethoven interpretades per ordre 
cronològic en cinc sessions per a les 
quals s’han exhaurit les entrades. La 
bona notícia per a qui no pugui 
anar-hi és que els concerts es po-
dran seguir en streaming a la web 
del Palau de la Música, que per ti-
rar endavant tot aquest projecte 
amb Dudamel compta l’ajuda de la 
Fundació La Caixa, que hi aporta 
140.000 euros. 

“És important tocar-les per or-
dre per veure les connexions entre 
les nou simfonies i l’evolució 
d’aquest geni, potser el geni més im-
portant de la història de la música”, 
diu Dudamel amb l’entusiasme que 
acompanya gairebé totes les seves 
paraules i que es transforma en ri-
alla quan li demanen amb quin es-
perit les interpretaran: “Plens de vi-
da!”, exclama.  

“Una crida a l’entesa” 
Per a Dudamel, Beethoven no no-
més “ens ha donat les eines fona-
mentals per expandir l’esperit mit-
jançant la música”; també és “un re-
ferent sociopolític i cultural”. Ho 
il·lustra amb la Novena, la simfonia 
que és “una crida a l’entesa entre els 
homes i a veure’ns com a iguals”. I 
insisteix en la universalitat del com-
positor alemany. “En un món tan 
caòtic i ple d’intolerància com l’ac-
tual, el seu missatge humanístic té 
més força que mai”, diu sobre un au-
tor que “es pot tocar a l’Amazònia, a 
l’Índia, al Japó...” “Beethoven és de 
tots. També ens pertany a nosaltres, 
els llatinoamericans. L’Amèrica 
Llatina té moltes coses a dir. Som 
un continent jove que ha patit molt 
en la recerca de la identitat”, diu 
abans de defensar la construcció 
d’una identitat amb elements cultu-
rals diferents.   

D’alguna manera, Dudamel par-
la de Beethoven ben bé com a mesu-
ra de totes les coses, com a símbol 
d’una mena d’antídot contra “les 
fronteres físiques, biològiques i es-
pirituals”. També com a represen-
tant dels temps de les revolucions 
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X.C. Universal  
“Beethoven 
es pot tocar a 
l’Amazònia,  
a l’Índia, al 
Japó...”, diu 
Dudamel

Connectat  
Els concerts 
de la Simón 
Bolívar també 
es podran 
seguir a la 
web del Palau

L’escriptor Robert James Waller, autor d’Els ponts de 
Madison, va morir ahir als 77 anys. Publicada el 1992, la 
novel·la que el va donar a conèixer relatava un idil·li 
agredolç entre una mestressa de casa d’Iowa i un fotògraf. 

El llibre es va convertir en un bestseller, es va traduir a 40 
idiomes i se’n van vendre 50 milions d’exemplars. També 
es va adaptar al cinema, sota la direcció de Clint Eastwood 
i protagonitzada pel mateix Eastwood i Meryl Streep. 

MOR L’AUTOR 
D’’ELS PONTS 
DE MADISON’


