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PRESENTACIÓ DE LA TEMPORADA 2004-05

El Liceu opta per la prudència

Xavier Cester
BARCELONA

Menys òperes escenificades, però multiplicació de les funcions dels títols més populars.
Proliferació excessiva de versions concertants i creixement notable de les sessions del Petit
Liceu.

Aquests són alguns dels elements de la temporada 2004-05 del Gran Teatre del Liceu. Com ja va sent
habitual, les obres d'impacte popular segur s'alternen amb novetats significatives dins del repertori del
teatre. Com va admetre Josep Caminal, director general del Liceu, en la presentació del nou cicle, "no
som capaços de donar plena satisfacció a la demanda social" de les obres més conegudes. Caminal
també va indicar que, des del 1863, no es donava un cas semblant de tantes funcions d'un sol títol: 20
per a L'elisir d'amore, a les quals s'hauran de sumar les 16 de Rigoletto.
En l'òpera de Donizetti es reposarà el muntatge de Mario Gas ja vist al teatre Victòria amb cinc
repartiments diferents, en què destaca el debut a la casa de dos belcantistes consumats com Mariella
Devia i Raúl Giménez. Pel que fa a Rigoletto, es tracta d'una coproducció amb el Real ja vista a Madrid,
en la qual debutarà el tenor argentí Marcelo Álvarez. Després de cancel·lar la temporada passada la
seva presència a La dama de piques, Plácido Domingo torna al cartellone del Liceu amb Parsifal, al
costat de Violeta Urmana. El capítol del repertori més conegut es tanca amb la reposició, fora
d'abonament, de la Turandot, que va inaugurar el 1999 el nou teatre.
Caminal espera que enguany s'aprovi el nou contracte programa del Liceu, congelat donades la
permanent situació electoral del país als darrers mesos. Per això el teatre encara es regeix per l'anterior,
que ha estat prorrogat. En tot cas, el director general del Liceu creu que estan a punt "de tocar sostre,
cal ser prudents, no podem fer gaire més a l'espai principal". La prudència s'estén a la contenció
d'ingressos i despeses en un pressupost que arriba a 55,7 milions d'euros (un 4,7% més que al 2003-
04).
El Liceu passa de 329 a 404 representacions, amb un total de 493.288 entrades, i la voluntat de
consolidar la xifra de 25.000 abonats. "De miracles no en podem fer", reconeix Caminal, que recordava
que més del 50 per cent del pressupost prové dels ingressos propis, davant un 45 per cent
d'aportacions institucionals, una xifra que "dóna el que dóna". Això sí, "la gent s'hi entusiasma" amb
l'oferta i "torna".
Joan Matabosch, director artístic del Liceu, va destacar tant "la nòmina excepcional" de cantants,
directors d'escena i musicals de la temporada com l'important nombre de novetats dins del repertori del
coliseu de la Rambla. De fet, ja la primera òpera és una addició significativa, l'estrena a l'Estat de la
versió original del 1869 de Boris Godunov, de Mussorgski. Aquest serà el primer títol que dirigirà el nou
titular musical de la casa, Sebastian Weigle, responsable també de Parsifal.
Una de les fites destacades serà, després d'endarreriments diversos, l'estrena absoluta de Gaudí, de
Joan Guinjoan, amb Manuel Huerga com a director d'escena. Després dels èxits de Billy Budd i Peter
Grimes, el Liceu reincideix amb Britten amb la primera interpretació a Barcelona d'A Midsummer Night's
Dream: un dels contratenors estrella del moment, David Daniels, serà Oberon.
Sense deixar el segle XX, torna, amb Nina Stemme i Eva Marton, la Jenufa de Janácek. Molt més
inusual és La gazzetta de Rossini. Un dels al·licients d'aquest muntatge del Festival de Pesaro és la
direcció escènica del premi Nobel Dario Fo, que, segons Matabosch, ha fet "un lifting" a la comèdia del
compositor italià. Amb aquest títol es recupera, a més, el projecte pedagògic de l'Orquestra de
l'Acadèmia del Gran Teatre del Liceu.
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La resta de novetats es concentren en l'apartat, un cop més ben nodrit, de les òperes en versió
concertant. Montserrat Caballé és el motor darrere Cléopâtre, de Massenet, mentre que Le villi i Edgar
de Puccini són fruit d'un acord d'intercanvi amb l'Auditori de València. Com els títols anteriors, Il corsaro
de Verdi es podrà escoltar per primer cop al Liceu, amb José Cura de protagonista.
Més difícils d'entendre són les set sessions en concert de Roberto Devereux, tot i que segons Joan
Matabosch serà una versió semiescenificada. Per al director artístic, una versió concertant "no és una
òpera menys, sinó una òpera més". La prioritat és fer "moltes funcions dels altres títols populars".
L'oferta lírica es tanca amb l'estrena de la nova òpera de Carles Santos, La meua filla sóc jo,
emmarcada dins del Taller d'Òpera realitzat en col·laboració amb el Lliure.
Tres programes de ballet, un nou intercanvi amb la temporada de l'OBC a l'Auditori, recitals de Ben
Heppner, Angela Denoke, Ofèlia Sala (amb els 12 Violoncels de la Filharmònica de Berlín), Ewa Podles,
Natalie Dessay i Ainhoa Arteta es donen la mà amb les sessions al Foyer i quatre Sessions Golfes
dedicades al musical americà, així com amb cinc títols en cinema, alguns dels quals (Viaggio a Reims,
Hamlet i Aida) coincidint amb el seu llançament en DVD.
El creixement més gran de l'oferta es dóna en El Petit Liceu, el programa escolar i familiar: es reposaran
tots els muntatges ja estrenats, als quals s'afegirà una proposta del Ballet Nacional d'Espanya i un nou
Carnaval dels animals.
Una de les fites destacades serà l'estrena absoluta de 'Gaudí', de Joan Guinjoan, amb Manuel
Huerga com a director d'escena

GRAN TEATRE DEL LICEU / Boris Godunov, el primer títol de la temporada, arriba en una producció de l'Òpera
d'Holanda que recupera la versió oroginal de l'obra.

GRAN TEATRE DEL LICEU / Un premi Nobel al Liceu:
Dario Fo direigeiz La gazzeta de Rossini



 AVUI Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

Àmbit geogràfic: Catalunya Periodicitat: Diari 20/02/2004

Secció: Cultura i Espectacles    Pàg: 45-46

TEMPORADA 2004-05
ÒPERES 

* Boris Godunov, de M. Mussorgski.
Amb Matti Salminen, Eric Halfvarson i Anatoli Kotxerga. Direcció musical: Sebastian Weigle. Direcció
d'escena: Willy Decker.
Del 29 de setembre al 17 d'octubre.

* Cléopâtre, de J. Massenet. (Versió concert)
Amb Montserrat Caballé, Montserrat Martí i Carlos Álvarez. Direcció musical: Miquel Ortega.
13 i 16 d'octubre

* Gaudí, de Joan Guinjoan.
Amb Robert Bork, Elisabete Matos i Vicente Ombuena. Direcció musical: Josep Pons. Direcció
d'escena: Manuel Huerga.
Del 3 al 22 de novembre.

* Le villi / Edgar,
de G. Puccini. (Versió concert)
Amb Ana María Sánchez, Marussa Xyni i Emilio Ivanov. Direcció musical: M.A. Gómez Martínez.
4 de novembre.

* Rigoletto, de G. Verdi
Amb Carlos Álvarez, Marcelo Álvarez i Inva Mula. Direcció musical: Jesús López Cobos. Direcció
d'escena: Graham Vick.
De l'11 de desembre al 5 de gener.

* Parsifal, de R. Wagner
Amb Plácido Domingo, Violeta Urmana i Bo Skovhus. Direcció musical: Sebastian Weigle. Direcció
d'escena: Nikolaus Lenhoff.
Del 28 de gener al 14 de febrer.

* Il corsaro,
de G. Verdi. (Versió concert)
Amb José Cura, Susan Neves i Marina Mestxeriakova. Direcció musical: Marco Guidarini.
Del 31 de gener al 6 de febrer.

* Roberto Devereux,
de G. Donizetti (Versió concert)
Amb Ana María Sánchez, Dolora Zajick i Josep Bros. Direcció musical: Yves Abel.
Del 24 de febrer al 14 de març.

* L'elisir d'amore, de G. Donizetti
Amb M. Devia/E. Futral/M. Bayo/A. Gheorghiu/M. Cantarero i R. Giménez/S. Secco/R. Villazón/G.
Filianoti/J. Calleja. Direcció musical: D. Callegari/J. Caballé. Direcció d'escena: M. Gas.
Del 18 de març al 29 d'abril i del 22 de maig al 7 de juny.

* A Midsummer Night's Dream, de B. Britten
Amb David Daniels, Ofèlia Sala i Gordon Gietz. Direcció musical: Harry Bicket. Direcció d'escena:
Robert Carsen.
Del 18 al 30 d'abril.
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* La meua filla sóc jo, de C. Santos
Taller d'òpera al Teatre Lliure.
Del 12 al 29 de maig.
* Jenufa, de L. Janácek
Amb Nina Stemme, Eva Marton i Jorma Silvasti. Direcció musical: Peter Schneider. Direcció d'escena:
Olivier Tambosi.
Del 17 de maig al 5 de juny.

* La gazzetta, de G. Rossini
Amb Stefania Bonfadelli, Marisa Martins i Bruno Praticò. Direcció musical: Maurizio Barbacini. Direcció
d'escena: Dario Fo.
Del 20 de juny al 3 de juliol.

* Turandot, de G. Puccini
Amb Luana DeVol, Barbara Frittoli i Franco Farina. Direcció musical: Maurizio Benini. Direcció d'escena:
Núria Espert.
Del 21 al 30 de juliol.

DANSA 

* Ballet Cullberg
'Home and Home', amb coreografia de Johan Inger. 'Fluke', amb coreografia de Mats Ek.
Del 2 al 7 de setembre.

* Ballet Nacional de España
'El Loco', amb coreografia d'Elvira Andrés.
Del 10 al 21 de novembre.

* Compañía Andaluza de Danza
'Bodas de sangre', amb coreografia d'Antonio Gades. 'La leyenda', amb coreografia de José Antonio.
Del 3 al 7 d'agost.
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