
DISSABTE
46 11 DE MARÇ DEL 2017Connexió a internet: http://www.elperiodico.cat

Primera fila    icult
Programació 2017-2018

MARTA CERVERA
BARCELONA

J
onas Kaufmann, el tenor 
més sol·licitat, actuarà per fi 
en una òpera al Liceu la tem-
porada que ve. El cantant 

alemany protagonitzarà tres funci-
ons de les 14 previstes d’Andrea Chéni-
er, d’Umberto Giordano. Els dies 9, 
12 i 15 de març del 2018 assumirà el 
rol del poeta francès del títol en una 
aclamada versió escènica de David 
McVicar estrenada al Covent Gar-
den.  La resta del primer repartiment 
(n’hi haurà tres) compta amb Carlos 
Álvarez, Sondra Radvanovsky i Anna 
Tomowa-Sintow, entre d’altres.
 «El Liceu tornarà a comptar amb 
grans veus perquè els cantants se 
senten a gust en aquest teatre i ai-
xò és un èxit de tot l’equip, des de 
l’orquestra i el cor fins a tot el per-
sonal, des de l’administració fins a 
maquillatge i vestuari. Tots fan un 
gran esforç i això contribueix a la 
qualitat de les produccions. Els artis-
tes canten millor si tot al seu voltant 
funciona», va destacar ahir Christi-
na Scheppelmann, directora artísti-
ca, al presentar la nova programació 
amb Roger Guasch, director general 
del Liceu, Salvador Alemany, presi-
dent de la Fundació, i Josep Pons, di-
rector de l’Orquestra Simfònica del 
Gran Teatre.
 La temporada 2017-18 del Liceu  
–que va estrenar divulgació en stre-
aming– permetrà escoltar per pri-
mera vegada al Liceu Demon, una 
òpera molt potent del repertori rus 
d’Anton Rubinstein protagonitza-
da per una altra estrella, el baix barí-
ton Dmitri Hvorostovski, que fa uns 
mesos va triomfar al coliseu amb un 
recital. La seva veu també lidera el 
gran repartiment (juntament amb 
Piotr Beczala, Ekaterina Metlova i 
Dolora Zajick) d’un altre previsible 
hit de la temporada, Un ballo in mas-

Grans veus 

al Liceu
chera, de Verdi, en un muntatge amb 
una posada en escena moderna i mi-
nimalista de Vincent Boussard.
 El Liceu programarà un total de 
13 òperes, nou d’escenificades i qua-
tre en concert. Obrirà el teló el 13 de 
setembre amb Il viaggio a Reims, de 
Rossini, una sàtira de l’antic règim i 
l’aristocràcia en una versió d’Emilio 
Sagi. Aquesta òpera alternarà veus 
amb solera amb nous talents. La ma-
joria d’ells van quedar finalistes al 
Concurs Francesc Viñas.

TRES NOVES COPRODUCCIONS / L’únic tí-
tol nou de la temporada, Demon, serà 
una de les tres noves coproduccions 
del Liceu amb  Roméo et Juliette, drama 
romàntic que Stefan Lawless traslla-
da a la guerra de secessió nord-ame-
ricana amb Saimir Pirgu i Aida Gari-
fullina, una veu nova per al Liceu 
que farà parlar molt. Manon Lescaut, 
la tercera coproducció, representa-
rà el debut de Davide Livermore, po-
lifacètic director escènic torinès que 
comptarà en el repartiment amb 
Gregory Kunde, David Bizic i Lud-
myla Monastyrska.
 Encara que l’òpera italiana del 
segle XIX predomina en la progra-
mació, els amants de Wagner disfru-
taran d’una dosi d’òpera alemanya 
amb un dels seus títols més sublims: 
Tristan i Isolda. Tindrà una moderna 
i depurada posada en escena d’Àlex 
Ollé i sòlides veus wagnerianes molt 
apreciades pel públic liceista, com 
Stefan Vinke i Irène Theorin. A part 
d’aquesta obra, Roméo et Juliette i De-
mon, els únics títols que no es canta-
ran en italià són dues reposicions: 
La Favorite, en la versió original en 
francès de Gaetano Donizetti, i L’eli-
sir d’amore, també del mateix autor, 
aclamada versió de Mario Gas situa-
da a la Roma feixista.

SENSE TÍTOLS ACTUALS / L’absència de 
música dels segles XX i XXI va ser jus-
tificada per Scheppelmann de for-
ma una mica estranya. «Hi ha moltes 
i diverses raons. A vegades dissenyes 
la temporada en funció del que 
tens», va dir, abans d’al·ludir també 
al risc que suposa programar una 
òpera contemporània en un escena-
ri gran com el del Liceu. No obstant, 
va avançar que manté el compromís 
amb la música d’avui. Prova d’això 
és que el 2018-19 estrenarà la prime-
ra òpera de Benet Casablancas, n’hi 
ha una altra programada per al curs 
2019-20 i va anunciar que el Liceu 
també coproduirà el muntatge de la 

El debut de Jonas Kaufmann en 
una òpera escenificada al coliseu és  
un dels atractius de la temporada

l’estrella alemanya protagonitzarà 
‘Andrea Chénier’, un dels 13 títols  
lírics, quatre d’ells concertants

‘uN BAllO iN MAScHERA’ Del 7 al 29 d’octubre del 2017.

‘ROMÉO Et JuliEttE’ Del 14 de febrer al 4 de març del 2018.

‘ANDREA cHÉNiER’ Del 9 al 28 de març del 2018.

EQUILIBRI ECONÒMIC
J Roger Guasch, director general 
del Liceu, va mostrar un cert 
optimisme. Els comptes de la 
temporada 2015-2016 es van 
tancar amb «equilibri econòmic» 
per segon any consecutiu i amb 
uns ingressos de 42,8 milions 
d’euros, 3,1 milions més que la 
temporada anterior. A més, el 
mecenatge va seguir a l’alça i va 
arribar als 5,93 milions. Actual-
ment aquesta partida suposa  
un 14% dels ingressos totals,  
una xifra pròxima a la d’abans  
de la crisi.

PLA ESTRATÈGIC
J Guasch va dir que confiava 
que les administracions 
aportessin els quatre milions 
pactats en l’últim Consell 
Executiu. Compta amb ells per al 
nou Pla Estratègic 2017-21, que 
espera presentar molt aviat. De 
moment, per a aquest següent 
curs disposa de 44,6 milions, set 
més que el 2013-14. Els comptes 
del Liceu estan encarrilats.

COMPTES 
ENCARRILATS

PRESSUPOST
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nova òpera de George Benjamin. 
Malgrat la mala fama de l’òpera de 
compositors vius, les dades de Quar-
tett, de Luca Francesconi, són engres-
cadores. Va obtenir un 78% d’ocupa-
ció i va ser vista per gairebé 8.000 es-
pectadors.

ÒPERES EN CONCERT / Hi haurà quatre 
òperes en concert. Poliuto, de Doniz-
zetti, que torna al coliseu després de  
42 anys d’absència, amb enormes 
cantants com Gregory Kunde i Son-
dra Radvanovsky, i Attila, de Verdi, 
que tornarà a interpretar-se 33 anys 
després. Aquest títol poc habitual 
permetrà descobrir el baríton Vasily 
Ladyuk, primer premi del Concurs 
Francesc Viñas del 2005 i premi Ope-
ralia. També destaquen en el reparti-
ment la soprano italiana Anna Pi-
rozzi i el tenor Josep Bros, que a més 
celebrarà un concert per commemo-
rar les seves bodes d’or al Liceu.
 William Christie, al capdavant 
del seu famós conjunt Les Arts Flo-
rissants, oferirà l’òpera barroca 
Ariodante, de Händel, una història 
d’amor i heroisme basada en l’obra 
sobre Orlando Furioso amb què el 
director debutarà finalment al coli-
seu. Jean-Chrsitophe Spinosi al cap-

davant de l’Ensemble Matheus pro-
met una altra gran vetllada barroca 
amb L’incoronazione di Poppea, amb la 
qual es commemorarà el 450è ani-
versari del naixement de Claudio 
Monteverdi.

TRES GRANS BALLETS / Els amants de la 
dansa tenen on triar, ja que es mun-
taran tres grans ballets basats en 
clàssics de la literatura i protagonit-
zats per companyies de primera lí-
nia. L’estrella del Liceu per Nadal ( 20 
a 23 de desembre) serà la famosa co-
reografia d’Anna Karenina, de Boris 
Eifman amb l’Eifman Ballet de Sant 
Petersburg. Abans, al novembre, el 
drama de Romeo i Julieta serà revisitat 
pel Grand Ballet de l’Òpera de Gine-
bra amb una coreografia de Joëlle 
Bouvier. I al maig arribarà Le songe, 
una creació de Jean-Christophe Mai-
llot amb els Ballets de Montecarlo i 
inspirat en Somni d’una nit d’estiu.

SARSUELA AMB PLÁCIDO DOMIGO / Els re-
citals de la temporada oferiran algu-
nes sorpreses. Plácido Domingo in-
terpretarà sarsuela i la mezzo Mag-
dalena Kozena alternarà les obres 
del barroc espanyol amb un conjunt 
de flamenc d’Antonio El Pipa. També 
és original la proposta de Conte de 
Nadal, adaptació del clàssic de Dic-
kens amb música d’Albert Guino-
vart que interpretaran l’Orquestra 
del Liceu, el Cor Amics de la Unió de 
Granollers i Borja González, un mag 
dels dibuixos amb sorra. H

PATRICE NIN

KEN HOWARD

 

El programa inclou 
tres grans ballets 
basats en clàssics de 
la literatura i a càrrec de 
companyies punteres

EN EL MARC DEL BARNASANTS

El primer que podia dir-se a l’escol-
tar Fent amics, primer single del nou 
disc de Renaldo & Clara, era: ¿qui 
sou vosaltres i què heu fet amb l’al-
tre grup? On es podia esperar llan-
guiment hi havia energia, la pe-
nombra folk havia cedit pas a aires 
de pop cosmopolita… Això no so-
na a Vashti Bunyan, sinó als Cardi-
gans contagiosos de l’època de Rise 
& shine. «Hi havia necessitat de can-
viar una mica», diu Clara Viñals, la 
cap de tot això. Després del jazzís-
tic Fruits del teu bosc (2014), gravat 
en directe a l’estudi, es van plan-
tejar «un disc diferent, més con-
cís, pop i potent. Potent entre co-
metes; no deixem de ser nosaltres. 
Com que Víctor [Ayuso: guitarres i 
baix] havia muntat un estudi, ens 
vam prendre tot el temps que vam 
voler amb la producció».
 Els afores és un disc brillant en 
tots els sentits: de climes llumino-
sos, melodies inspirades i arran-
jaments depurats al límit. Només 
dura 24 minuts, però durarà per 
sempre. Aquest és el propòsit de 
Viñals, fer cançons perfectes en 
què cada element tingui un sen-
tit i una finalitat. «Li dono moltes 
voltes a les cançons fins que es-
tan enllestides», explica. «M’inti-
mida fer una cançó dolenta i dei-
xar-la en un disc. Bé, dolenta per a 
mi, vull dir. Potser a algú li semblen 
dolentes». (Un apunt: qui digui ai-
xò perdrà el seu carnet de melò-
man pop).

Nova ultrasinceritat

Els afores arrenca amb Laberint, can-
çó encara connectada amb l’ante-
rior per la seva melodia juganera 
però mandrosa i la presència de 
l’acordió. És un pont cap a la ultra-
pop Monument, de producció tan 
pristina com creativa. La transpa-
rència es trasllada a una lletra in-
novadora per a Viñals per la seva 
sinceritat: això de «et mereixes un 
monument / i també el nom a un 
carrer» no és ironia, és amor. «Vo-
lia provar a veure si podia acon-
seguir-ho: la ultrasinceritat. Fins 
a arribar aquí em va costar. Quan 
escrius aquestes coses, al princi-
pi sona una mica estrany. Però ai-
xí que ho  interioritzes sembla el 
millor».
 Viñals, que ara té 26 anys, va co-
mençar a fer música als 13, els di-
es d’institut. Els completistes de 
Renaldo & Clara (integrat per Cla-
ra Viñals, Víctor Ayuso, Hugo Alar-
cón i Lluís Bestard) han de saber 
que existeix una maqueta homò-
nima del seu grup de llavors, tot 
de noies: Exterior. «Una maque-

JUAN MANUEL FREIRE
BARCELONA

Aixecar-se i brillar
Renaldo & Clara presenta avui a l’Auditori ‘Els afores’, un disc 
brillant i potent de climes lluminosos i melodies inspirades

ta –avisa ella– que tinc jo i les al-
tres tres. Vaig fer com quatre can-
çons». No es va forçar a fer més, 
sempre va esperar a l’arribada 
d’una idea.

Senyals d’un futur

Quan en va tenir unes quantes, ja 
amb 18 anys, es va aproximar al 
segell lleidatà Quadrant i a la pri-
mera va ser la vençuda: ells voli-
en el primer epé. «Va ser un senyal 
que allò podia anar de debò. Tam-
bé vaig flipar quan Elefant, un dels 
meus segells favorits per grups 
com Camera Obscura i Le Mans, 
va voler treure les següents can-
çons [a l’epé del 2012 Lilà]».
 El debut llarg Fruits del teu bosc 
i el seu single en equip amb Xavier 
Baró van acabar de consolidar la 
bona premsa, però amb Els afores 
haurien d’acabar també de con-
quistar el públic i permetre’s viu-
re només de la música. Seria el 
més just. Potser utòpic, però just. 
Encara queden, misteriosament, 
entrades per al seu concert d’avui 
a l’Auditori (21.00 h) en el marc 
del Barnasants. H

El grup ha canviat 
llanguiment per 
dinamisme, 
penombra folk per 
pop cosmopolita

 

Clara Viñals (veu i guitarra 
elèctrica), en una imatge 
promocional de Renaldo & Clara.


