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El Liceu estrena tres òperes

Marta Porter
BARCELONA

E l Liceu estrenarà la temporada que ve tres òperes de tall ben diferent: una de Händel, una altra de Korngold i una
tercera de Mestres Quadreny, en una programació que potencia la qualitat de les veus.

El Liceu presenta, de cara a la temporada 2005-2006, tretze títols -un menys que la present- que
combinen les òperes de repertori com Otello, Madama Butterfly, Nabucco en versió concert i Lohengrin
amb altres d'escassa representació, com La Gioconda -una nova coproducció amb el Real i Verona que
s'estrena al Liceu dirigida per un gran especialista en aquest repertori com és Marcello Viotti, i que
comptarà amb la col·laboració especial del ballarí Ángel Corella en La dansa de les hores-, Semiramide
-un Rossini seriós que feia prop de cent anys que no es veia al Liceu- i Idomeneo -per celebrar el 250
aniversari del naixement de Mozart-. També hi haurà un títol de factura contemporània -Wozzek, en una
coproducció entre cinc teatres amb direcció escènica de Calixt Bieito-, sense oblidar la recuperació del
patrimoni català -enguany María del Carmen de Granados- i amb quatre estrenes ben diferenciades: El
ganxo de Josep M. Mestres Quadreny (una òpera de cambra que es presentarà al Foyer), Die tote Stadt
(La ciutat morta) d'Erich Wolfgang Korngold, un compositor arraconat pel nazisme que el passat Festival
de Salzburg va recuperar amb gran èxit, i Ariodante, de Händel, mai vista al Liceu; amb l'afegitó de
Juana, d'Enric Palomar, una òpera que es veurà al Teatre Romea.
Malgrat que el Liceu segueix la línia artística engegada ja fa uns anys de combinar repertori amb noves
produccions, a nivell vocal compleix la promesa d'incorporar veus de primer nivell. Així, l'any que ve
tindrem l'oportunitat d'escoltar el tenor José Cura com a Otello, Juan Diego Florez, Daniela Barcellona i
Darina Takova a Semiramide i Deborah Voigt, que si bé havia actuat en recital debutarà al Liceu en
òpera escenificada a La Gioconda, compartint cartell amb la sempre aplaudida contralt Ewa Podles i
amb altres veus de primer nivell que debuten al Liceu com Richard Margison i Carlo Colombara, o Elena
Zaremba i Francisco Casanova en el segon cast. Altres primeres figures de la lírica que debutaran al
Liceu són Susan Anthony (Die tote Stadt), Vesselina Kasarova (Ariodante), que algú recordarà d'una
Alcina al TNC, el tenor Aquiles Machado a Nabucco, compartint repartiment amb Maria Guleghina i Leo
Nucci; Fiorenza Cedolins i Cristina Gallardo-Domas alternant-se en el rol de Butterfly, i Luana De Vol a
Lohengrin. Aquestes veus se sumen a d'altres llargament aplaudides pel públic liceista com Franz
Hawlata i Angela Denoke al Wozzeck, María Bayo a Idomeneo i Daniela Dessì i Fabio Armiliato a
Madama Butterfly.
Pel que fa a la dansa, s'han programat tres molt bones companyies ja conegudes del públic català.
Malauradament, però, la suma de les seves actuacions no supera les 18 funcions la temporada.
El futur de Caminal
Durant la presentació a la premsa, el director general del Liceu, Josep Caminal, va ser preguntat sobre
la seva continuïtat al capdavant de la institució. Caminal no va voler contestar, tot i que va assegurar
que en breu hi haurà notícies sobre aquest tema.
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