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Una galeria de personatges
Cesare Ripa amb la seva Iconografia (Roma, 1593) defineix i fixa els
arquetips per a la representació d’emocions i sentiments per a tots els artistes
(poetes, escultors i pintors) fins al final del segle xViii. Al seu costat, els
estudis a carbonet de caps o mans de pintors com Leonardo, Rembrandt,
Rubens o Watteau volen captar instants, emocions i actituds.
Hem de comprendre el recital d’Anna Netrebko com una col·lecció de
retrats; una galeria de personatges en la qual, a banda de la qualitat del cant,
se subratlla el perfil psicològic de les heroïnes que es presenten.
Si l’aparició d’Anna Netrebko en el panorama internacional l’any
2002 va ser quelcom refrescant, des d’aleshores la carrera de la soprano
russa ha estat brillant. Aclamada per crítica i públic de tots els racons del
planeta, confessa que tria els papers que canta donant molt importància a
la profunditat i el color dels personatges. No només troba excitant prendre
riscos, sinó que valora més aquelles heroïnes que resulten perilloses, que
encaixen de manera estranya al món.
Totes les àries que avui ofereix a la sala modernista necessiten un
timbre jove i una important dosi de sensualitat, innocència, astúcia i passió.
Fragments daurats de la literatura operística que encaixen amb naturalitat
amb el temperament i la personalitat de la soprano.
En la selecció que presenta Netrebko, l’amor en alguns dels seus estats
vertebra el programa: viscut des de l’esperança (Trovatore), l’egoisme
(Macbeth), l’hedonisme (Manon Lescaut), la passió i la gelosia (Otello) o
el sacrifici (Chénier i Mefistofeles). Analitzem el context de les àries per
empatitzar i sentir allò que les protagonistes de cada passatge ens expliquen.
“Tace la notte placida... Di tale amor che dirsi”
Aquesta ària i cabaletta del primer acte d’Il trovatore descriu els sentiments
amorosos de Leonora pel trobador que li canta des del jardí a les nits.
La seva serventa, Inés, aconsella que deixi de veure’l, però Leonora està
determinada a continuar veient-lo malgrat que això la porti a morir. Cal
destacar la dificultat enorme de la coloratura de la cabaletta.
“La luce langue”
Al segon acte, Lady Macbeth, no prou contenta amb l’assassinat del rei
Duncan, demana al seu espòs que mati Banquo, de qui diu la profecia que
serà pare d’una dinastia de reis. Lady Macbeth declara que el pretendent
al tron ha de morir aviat perquè la situació ho requereix. Segurament és el
rol més complex psicològicament d’aquesta vetllada i exigeix un color fosc i
alhora una important extensió.
“Già nella notte densa”
Aquest és el duet d’amor del primer acte entre Otel·lo i Desdèmona. Quan

el primer arriba de l’illa de Xipre, l’espera la seva esposa. La multitud, que
l’ha rebut com un heroi, ja ha marxat i els protagonistes resten sols. Un
violoncel descriu un ambient més íntim. En el passatge on ens descriuen
les seves vides anteriors observem que Otel·lo té complex d’inferioritat i
tem que l’amor de la seva vida li sigui arrabassat. S’hi introdueix el tema de
l’amor o el petó, que tornarà a sentir-se en el fatal final de la darrera escena
de l’òpera.
“In quelle trine morbide”
Durant el segon acte a la casa de Geronte a París, Manon recorda l’amor
de Des Grieux i no està segura d’haver pres la decisió correcta havent-se
quedat amb Geronte. Malgrat els luxes i capricis de la seva vida actual, hi ha
alguna cosa que gela i avorreix el seu cor. Paper ple de matisos per a soprano
spinto.
“La mamma morta”
La intimitat dels violoncels dóna pas a la terrible narració de Maddalena
de l’acte III, en què explica a Gerard, líder dels revolucionaris, la mort
de la seva mare en cremar-se la seva llar i com Bersi es va prostituir pels
carrers per vèncer la misèria d’aquells anys. Enmig de tanta tristor, l’amor va
aparèixer per salvar-la. L’ària, que comença amb un to dramàtic i narratiu,
passa a una major brillantor quan sorgeix l’amor alliberador. El signe negatiu
perseguirà Maddalena fins a acabar morint junt amb Chénier. Fragment
antològic per a una soprano lírica plena, resulta gairebé impossible alliberarse de l’escena de la pel·lícula Philadelphia.
“L’altra notte”
Margherita, una camperola, al tercer acte està presonera per haver enverinat
la seva mare i ofegat el seu fill. Condemnada a mort, delira a la cel·la. El
seu cant mostra la seva salut mental i l’execució ben pròxima. Proper a la
bogeria, el rol Margherita requereix una important veu de soprano spinto.
“Oh, sàro la piu bella... Tu, tu, amore tu”
Al segon acte, Lescaut està decebut en saber que la seva germana Manon
no és feliç amb Geronte i va a cercar Des Grieux. Des Grieux apareix per
renovar en aquest duet les seves promeses d’amor. Enxampats per Geronte, i
incapaç de triar entre la llibertat i les joies i els objectes de valor, Manon serà
detinguda.
Com a espectadors d’aquest particular gabinet de meravelles, podrem
sentir la bellesa d’una veu en el seu millor moment i de ben segur
aconseguirem atresorar intervencions d’unes heroïnes per a la nostra
pinacoteca personal; Un recital per a l’imaginari musical de la ciutat? Crec
que ho sabrem abans de la darrera nota.
Víctor Garcia de Gomar, director artístic adjunt
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Textos
Giuseppe Verdi
Il trovatore (1853) – “Tacea la notte placida... Di tale amor, che dirsi”
Tacea la notte placida
e bella in ciel sereno
la luna il viso argenteo
mostrava lieto e pieno...
Quando suonar per l’ aere,
infino allor sì muto,
dolci s’ udiro e flebili
gli accordi di un liuto,
e versi melanconici
un Trovator cantò.
Versi di prece ed umile
qual d’ uom che prega Iddio
in quella ripeteasi
un nome...il nome mio!
Corsi al veron sollecita...
Egli era! egli era desso!...
Gioia provai che agli angeli
solo è provar concesso!...
Al core, al guardo estatico
la terra un ciel sembrò.
Di tale amor, che dirsi
mal può dalla parola,
d’amor che intendo io sola,
il cor il cor il cor s’inebriò.
Il mio destino compiersi
non può che a lui dappresso...
S’io non vivrò per esso,
per esso, per esso,
per esso morirò!
S’io non vivrò per esso,
per esso io morirò,
ah sì, per esso morirò,
per esso morirò, morirò

La nit plàcida emmudia,
i sublim en el cel serè
la lluna d’argent mostrava
el seu rostre rialler i rodó...
quan, en la nit,
fins llavors silenciosa,
ressonaren dolços i planyents
els acords d’un llaüt.
I versos melangiosos
un trobador va cantar.
Versos de prec i humilitat
com d’un home que prega Déu.
I en aquells versos hi repetia
un nom... el meu nom!
Vaig córrer al balcó sol·lícita...
Era ell! Ell mateix!...
Vaig percebre una joia que només
és donada a sentir als àngels!...
Al meu cor, als meus ulls extasiats,
la terra em semblà un cel.
D’un amor, que les paraules
no poden expressar,
d’un amor que tan sols entenc jo,
el cor, el cor, el cor, em va embadalir.
El meu destí tan sols podrà acomplir-se
al seu costat...
Si no he de viure per ell,
per ell, per ell,
per ell moriré!
Si no he de viure per ell,
per ell moriré,
Ah, sí, per ell moriré,
per ell moriré, moriré.

La llum llangueix, el far que recorre
etern la immensitat del cel s’apaga!
Nit desitjada, cobreix provident
la mà culpable que colpirà.
Un nou crim! És necessari!
Cal acomplir l’obra fatal.
Els morts no cerquen regnar;
per a ells, un rèquiem, l’eternitat.
Oh, voluptuositat del tron!

Oh, ceptre, per fi ets meu!
Tot desig mortal
emmudeix i s’apaivaga amb tu.
Aviat exànime caurà
aquell a qui van predir rei.

Giuseppe Verdi
Otello (1887) – “Già nella notte densa”
OTELLO
Già nella notte densa
S’estingue ogni clamore.
Già il mio cor fremebondo
S’ammansa in quest’amplesso e si rinsensa.
Tuoni la guerra e s’inabissi il mondo
Se dopo l’ira immensa
Vien quest’immenso amor!

OTEL·LO
En la nit densa ja
s’extingeix tot el clamor.
El meu cor estremit
s’apaivaga i s’asserena en la teva abraçada.
Que retroni la guerra i s’enfonsi el món
si després de la ira immensa
ve aquest amor immens!

DESDEMONA
Mio superbo guerrier! quanti tormenti,
Quanti mesti sospire et quanta speme
Ci condusse ai soavi abbracciamenti!
Oh! com’è dolce il mormorare insieme:
Te ne rammenti?
Quando narravi l’esule tua vita
E i fieri eventi e i lunghi tuoi dolor,
Ed io t’udia coll’anima rapita
In quei spaventi e coll’estasi nel cor.

DESDÈMONA
El meu guerrer superb! Quants turments,
quants tristos sospirs i quanta esperança
ens han portat a la dolça abraçada!
Oh! com és de dolç xiuxiuejar plegats!
Recordes?
Quan m’explicaves la teva vida exiliada,
i les orgulloses proeses i els teus llargs dolors,
i jo t’escoltava amb l’ànima transportada
per aquells esglais i amb l’èxtasi al cor.

OTELLO
Pingea dell’armi il fremito, la pugna
E il vol gagliardo alla breccia mortal,
L’assalto, orribil edera, coll’ugna

OTEL·LO
Et descrivia el bram de les armes, el combat,
i l’impuls valent a la bretxa mortal,
l’assalt, heura horrible, amb les ungles
clavades
al baluard sota el xiulet de les fletxes.

Al baluardo e il siblante stral.
DESDEMONA
Poi mi guidavi ai fulgidi deserti
All’arse arene, al tuo materno suol,
Narravi allor gli spasimi sofferti
E le catene e dello schiavo il duol.

Giuseppe Verdi
Macbeth (1847) – “La luce langue”
La luce langue, il faro spegnesi
Ch’eterno corre per gli ampi cieli!
Notte desiata provvida veli
La man colpevole che ferirà.
Nuovo delitto! E’ necessario!
Compiersi debbe l’opra fatale.
Ai trapassati regnar non cale;
A loro un requiem, l’eternità.
O voluttà del soglio!

O scettro, alfin sei mio!
Ogni mortal desio
Tace e s’acqueta in te.
Cadrà fra poco esanime
Chi fu predetto re.

OTELLO
Ingentilìa di lacrime la storia
Il tuo bel viso e il labbro di sospir;
Scendean sulle mie tenebre la gloria,
Il paradiso e gli astri a benedir.

DESDÈMONA
Després em vas guiar cap als deserts
resplendents
les sorres ardents, la teva terra materna,
i m’explicaves llavors els dolors soferts
i les cadenes i, de l’esclau, el dolor.
OTEL·LO
El relat entendrí amb llàgrimes
el teu bell rostre i els teus llavis de sospirs,
damunt les meves tenebres davallaven la
glòria,
el paradís i el firmament per beneir-me.

DESDEMONA
Ed io vedea fra le tue tempie oscure
Splender del genio l’eterea beltà.

DESDÈMONA
I jo veia en el teu front fosc
resplendir la bellesa etèria del geni.

OTELLO
E tu m’amavi per le mie sventure
Ed io t’amavo per la tua pietà.

OTEL·LO
I tu m’estimaves per les meves desventures
i jo t’estimava per la teva pietat.

DESDEMONA
Ed io t’amavo per le tue sventure
E tu m’avai per la mia pietà.

DESDÈMONA
I jo t’estimava per les teves desventures
i tu m’estimaves per la meva pietat.

OTELLO
Venga la morte! mi colga nell’estasi
Di quest’amplesso
Il momento supremo!
Tale è il gaudio dell’anima che temo,
Temo che più non mi sarà concesso
Quest’attimo divino
Nell’ignoto avvenir del mio destino.

OTEL·LO
Vingui la mort! I que en l’èxtasi
d’aquesta abraçada m’emporti
el moment suprem!
És tant el goig de l’ànima que temo,
temo, que no em tornarà a ser concedit
aquest instant diví
en el desconegut futur del meu destí.

DEDESMONA
Disperda il ciel gli affanni
E Amor non muti col mutar degl’anni.

DESDÈMONA
Que el cel dispersi els teus neguits
i que l’amor no canviï amb el pas dels anys.

OTELLO
A questa tua preghiera
Amen risponda la celeste schiera.

OTEL·LO
Que a aquesta pregària teva,
la host celestial respongui amén.

DESDEMONA
Amen risponda.

DESDÈMONA
Respongui amén.

OTELLO
Ah! la gioia m’innonda
Sì fieramente ... che ansante mi giacio ...
Un bacio ...

OTEL·LO
Ah! La joia m’inunda
tan profundament, ... que esbufegant
m’ajec...
Una besada...

DESDEMONA
Otello!

DESDÈMONA
Otel·lo!

OTELLO
Un bacio ... ancora un bacio.
Già la pleaide ardente in mar discende.

OTEL·LO
Una besada... i una besada més.
Ja la plèiade ardent davalla cap al mar.

DEDESMONA
Tarda è la notte.

DESDÈMONA
La nit avança.

OTELLO
Vien ... Venere splende.

OTEL·LO
Vine... Venus resplendeix!

DESDEMONA
Otello!

DESDÈMONA
Otel·lo!

Giacomo Puccini
Manon Lescaut (1892) – “In quelle trine morbide”
In quelle trine morbide...
nell’alcova dorata v’è un silenzio
gelido, mortal, v’è un silenzio,
un freddo che m’agghiaccia!
Ed io che m’ero avvezza
a una carezza
voluttuosa
di labbra ardenti e d’infuocate braccia...
or ho tutt’altra cosa!
O mia dimora umile,
tu mi ritorni innanzi
gaia, isolata, bianca
come un sogno gentile
di pace e d’amor!

En aquestes puntes suaus...
A l’alcova daurada hi ha un silenci
gèlid, mortal, hi ha un silenci,
un fred que em glaça!
I jo que m’havia acostumat
a la carícia
voluptuosa
de llavis ardents i braços de foc...
Ara és tot el contrari!
Oh el meu humil estatge,
em tornes al pensament
joiós, solitari, immaculat
com un somni amable
de pau i d’amor!

Umberto Giordano
Andrea Chénier (1896) – “La mamma morta”
La mamma morta m’hanno
alla porta della stanza mia;
Moriva e mi salvava!
poi a notte alta
io con Bersi errava,
quando ad un tratto
un livido bagliore guizza
e rischiara innanzi a’ passi miei
la cupa via!
Guardo!
Bruciava il loco di mia culla!
Cosi fui sola!
E intorno il nulla!
Fame e miseria!
Il bisogno, il periglio!
Caddi malata,
e Bersi, buona e pura,
di sua bellezza ha fatto un mercato,
un contratto per me!
Porto sventura a chi bene mi vuole!
Fu in quel dolore
che a me venne l’amor!
Voce piena d’armonia e dice:
‘Vivi ancora! Io son la vita!
Ne’ miei occhi e il tuo cielo!
Tu non sei sola!
Le lacrime tue io le raccolgo!
Io sto sul tuo cammino e ti sorreggo!
Sorridi e spera! Io son l’amore!
Tutto intorno e sangue e fango?
Io son divino! Io son l’oblio!

Han mort la mare
a la porta de la meva cambra;
És morta i m’ha salvat!
Després, a la matinada
vagarejava amb Bersi,
quan de cop
una brillantor lívida parpelleja
i il·lumina al meu davant
el carrer fosc!
Miro!
Cremava el lloc del meu bressol!
I ara era sola!
I al meu voltant el no-res!
Fam i misèria!
La necessitat, el perill!
Vaig caure malalta,
i Bersi, pura i bona,
va fer mercat de la seva bellesa,
es va vendre per mi!
Porto la desventura als qui m’estimen!
Fou en aquella sofrença
que arribà l’amor!
I una veu plena d’harmonia em va dir:
“Segueix vivint! Jo sóc la vida!
El teu cel és als meus ulls!
No estàs sola!
Eixugaré les teves llàgrimes!
Seguiré el teu camí i seré el teu suport!
Somriu i mantén l’esperança! Jo sóc l’amor!
Vius envoltada de sang i de fang?
Jo sóc diví! Jo sóc l’oblit!

Io sono il dio che sovra il mondo
scendo da l’empireo, fa della terra
un ciel! Ah!
Io son l’amore, io son l’amor, l’amor’
E l’angelo si accosta, bacia,
e vi bacia la morte!
Corpo di moribonda e il corpo mio.
Prendilo dunque.
Io son gia morta cosa!

Sóc el déu que arreu del món
baixa del cel i fa de la Terra
un paradís! Ah!
Jo sóc l’amor, jo sóc l’amor, l’amor”
I l’àngel s’acosta, em besa,
amb una besada mortal!
Aquest cos moribund és el meu!
Pren-lo, doncs.
Ja sóc morta!

Arrigo Boito
Mefistofele (1867) – “L’altra notte”
L’altra notte in fondo al mare
il mio bimbo hanno gettato,
or per farmi delirare
voglion ch’io l’abbia affogato.
L’aura è fredda, il carcer fosco,
e la mesta anima mia
come il passero del bosco
vola via...
In letargico sopore
è mia madre addormentata,
e per colmo dell’orrore
dicon ch’io l’abbia attoscata.
L’aura è fredda, il carcer fosco,
e la mesta anima mia
come il passero del bosco
vola via...

L’altra nit al fons del mar
van llançar-hi el meu fillet,
i ara per fer-me embogir
m’acusen d’haver-lo ofegat.
L’aire és fred, la presó fosca,
i la meva ànima trista
com l’ocell del bosc
marxa volant...
En un sopor letàrgic
s’ha adormit la mare,
i com a súmmum de l’horror
diuen que l’he enverinat.
L’aire és fred, la presó fosca,
i la meva ànima trista
com l’ocell del bosc
marxa volant...

Giacomo Puccini
Manon Lescaut (1892) – “Oh, sarò la più bella!... Tu, tu, amore tu”
MANON
Oh, sarò la più bella!..
Dunque questra lettiga?..
Tu amore? Tu? Sei tu, mio immenso
amore?.. Dio!

MANON
Oh, seré la més bonica!
I aquesta cadira?
Tu, amor? Tu? Ets tu, el meu immens amor?
Déu meu!

DES GRIEUX
Ah, Manon!

DES GRIEUX
Ah, Manon!

MANON
Tu non m’ami?..
Dunque non m’ami più?
Mi amavi tanto!
Oh, i lunghi baci! Oh, il lungo incanto!
La dolce amica d’un tempo aspetta
la tua vendetta...
Oh, non guardarmi così: non era
la tua pupilla tanto severa!

MANON
Ja no m’estimes?...
Així, ja no m’estimes?...
Tant que m’estimaves!
Oh, les llargues besades! Oh! El gran encanteri!
La dolça amiga de llavors espera
la teva venjança.
Oh! no em miris així: no era
tan severa la teva mirada!

DES GRIEUX
Si, sciagurata, la mia vendetta...

DES GRIEUX
Si, dissortada, la meva venjança...

MANON
Ah! La mia colpa!.. È vero! Io t’ho tradito!
Si, sciagurata dimmi!
Quando più nera scendeva su noi
la miseria, fuggendo,
volli che solo e libero
tu la fortuna
tentar potessi.

MANON
Ah! És culpa meva! És cert! Jo t’he traït!
Sí, dissortada, digue’m!
Com més negra s’estenia damunt nostre
la misèria, fugint,
volia que sol i lliure
tu poguessis temptar
la fortuna.

DES GRIEUX
Taci... che il cor mi frangi!
Tu non sai le giornate
che buie, desolate
son piombate su me!

DES GRIEUX
Calla... que em trenques el cor!
No saps els dies
que foscos i desolats,
s’han abatut sobre mi!

MANON
Io voglio il tuo perdono...
Vedi? Son ricca! Questa
non ti sembra una reggia
non ti sembra una festa
e d’ori-- e di colori?
Tutto è per te: pensavo
a un avvenir di luce;
Amor qui ti conduce.. [s’inginocchia].
Vedi, ai tuoi piedi io sono
e voglio il tuo perdono.
Non lo negar!.. Son forse
della Manon d’un giorno
meno piacente e bella?

MANON
Vull el teu perdó...
Veus? Sóc rica! No et
sembla un palau,
no et sembla una festa
d’or i colors?
Tot és per a tu: pensava
en un futur lluminós;
l’amor que et porta aquí... [s’agenolla].
Veus, em llanço als teus peus
i vull el teu perdó.
No me’l neguis! Sóc potser menys
amable i bonica
que la Manon de llavors?

DES GRIEUX
O tentatrice!.. È questo
l’antico, maledetto e desïato
fascino che m’accieca!—

DES GRIEUX
Oh temptadora! És encara
l’antiga, la maleïda i la desitjada
fascinació que m’encega!

MANON
È fascino d’amor; cedi, son tua!

MANON
És la fascinació de l’amor; cedeix, sóc teva!

DES GRIEUX
Più non posso lottar! Son vinto: io t’amo!

DES GRIEUX
No puc seguir lluitant! Estic vençut:
t’estimo!

MANON
Vieni! colle tue braccia
stringi Manon che t’ama;
stretta al tuo sen m’allaccia!
Manon te solo brama.

MANON
Vine! amb els teus braços
estreny la Manon que t’estima;
estreta al teu pit em lliga!
Manon només et desitja a tu.

DES GRIEUX
Nell’ occhio tuo profondo
io leggo il mio destino;
tutti i tesor del mondo
ha il tuo labbro divino.

DES GRIEUX
En la profunditat dels teus ulls
llegeixo el meu destí;
tots els tresors del món
contenen els teus llavis divins.

MANON
Alle mie brame torna,
deh! torna ancor!
Alle mie ebbrezze, ai baci
lunghi, d’amor!

MANON
Torna als meus anhels,
ei, torna encara!
A les meves embriagueses, a les meves
besades
llargues, d’amor!

DES GRIEUX
In te, Manon, s’inebria
l’anima ancor!
I baci tuoi son questi!
Questo è il tuo amor!

DES GRIEUX
En tu, Manon, s’extasia
l’ànima!
Aquestes són les teves besades!
Aquest és el teu amor!

MANON
M’arde il tuo bacio!
Dolce tesor,
vivi e t’inebria
sovra il mio cor.

MANON
Les teves besades em cremen!
El meu dolç tresor,
viu i t’embriaga
damunt el meu cor.

DES GRIEUX
Nelle tue braccie care
v’è l’ebbrezza, l’oblio!

DES GRIEUX
En els teus braços estimats
hi ha l’embriaguesa i l’oblit!

MANON
La mia bocca è un altare
dove il tuo bacio è Dio!
Labbra adorate e care!..

MANON
La meva boca és un altar
on la teva besada és Déu!
Llavis estimats i adorats!...

DES GRIEUX
Manon, mi fai morire!

DES GRIEUX
Manon, em mates!

MANON
Labbra dolci a baciare!..

MANON
Llavis suaus per besar!

DES GRIEUX
Dolcissimo soffrire!..

DES GRIEUX
Dolcíssima sofrença!

Biografies
Anna Netrebko
Anna Netrebko ha redefinit allò que significa ser una estrella de l’òpera i, durant
aquest procés, ha esdevingut una de les cantants clàssiques més aclamades i
àmpliament reconegudes avui dia. Cap de cartell habitual en les produccions de quasi
tots els principals teatres d’òpera d’arreu del món, aquesta soprano russa ha estat
aclamada per l’Associated Press com “la nova diva regnant del principi del segle xxi”.
L’any 2007 es convertí en el primer músic clàssic seleccionat per als Time 100, la llista
de la revista «Time» que inclou les persones més influents del món. La seva veu, bella,
obscura i personal, i la seva presència escènica elegant i seductora han portat els crítics
a saludar-la com l’“Audrey Hepburn amb una veu” i “una cantant que simplement ho
posseeix tot: una veu d’inoïda puresa, precisió i abast, una extensa gamma dinàmica i tonal,
imaginació, intuïció i enginy, tot això combinat amb un carisma enlluernador que fa que
sigui gairebé impossible mirar cap a un altre costat quan ella està actuant” («San Francisco
Chronicle»).
Des del seu debut triomfant al Festival de Salzburg el 2002 amb el personatge
de Donna Anna del Don Giovanni mozartià, Anna Netrebko ha actuat en gairebé tots
els grans teatres d’òpera i auditoris del món i amb les orquestres i els directors més
prestigiosos. Artista exclusiva de Deutsche Grammophon, té una extensa discografia
que inclou àlbums com a solista, enregistraments d’òperes completes i DVD. Entre
els guardons i premis que ha rebut, cal assenyalar diverses nominacions als Grammy
pels seus enregistraments Violetta i Russian Album, Músic de l’Any 2008 de «Musical
America», el prestigiós Premi Bambi d’Alemanya, el Premi BRIT com a cantant
de l’any i Artista Femenina de l’Any (Regne Unit) i nou Premis ECHO Klassik
d’Alemanya. L’any 2005 li fou concedit el Premi Estatal de Rússia –la principal
distinció d’aquest país en el terreny de les arts i la literatura– per part del president
Vladimir Putin i el 2008 va rebre el nomenament d’Artista del Poble de Rússia.
Nascuda el 1971 a Krasnodar (Rússia), Anna Netrebko es va formar vocalment
al Conservatori de Sant Petersburg. Fervent defensora de les causes en favor de
la infància, dóna suport a diverses organitzacions caritatives, entre les quals SOS
Kinderdorf International i la Societat Russa del Benestar Infantil. Des de l’any 2006
ha estat ambaixadora general de Chopard Joieria.

@ Ruven Afanador

Anna Netrebko es presenta avui d’acord amb CSAM.
Anna Netrebko enregistra en exclusiva per al segell Deutsche Grammophon.
Anna Netrebko llueix joies de Chopard.
www.annanetrebko.com

Riccardo Massi, tenor

Orquestra Simfònica
del Gran Teatre del Liceu

El tenor italià Riccardo Massi es guanyà molt aviat un reconeixement internacional
com a emocionant tenor spinto i s’ha pogut escoltar en escenaris com el Teatro alla
Scala de Milà, Òpera de Roma, Teatro Giuseppe Verdi de Trieste, Berliner Staatsoper
i Bayerische Staatsoper de Munic. El febrer de 2012 va debutar al Metropolitan com
a Radamès (Aida). Aquest mateix any va encarnar el seu primer Manrico (Il trovatore)
a la Canadian Opera Company de Toronto i va afegir al seu repertori el personatge de
Riccardo (Un ballo in maschera) a l’Òpera de Basilea.
El febrer de 2013 va cantar el seu primer Calaf (Turandot) en una nova producció
de la Royal Swedish Opera d’Estocolm, que va comptar amb el debut de Nina Stemme
en el paper protagonista. Posteriorment va debutar a l’Òpera de Michigan amb
Aida i a l’Australian Opera de Sydney com a Don Alvaro (La forza del destino). La
seva temporada 2013-14 inclou el debut al Covent Garden de Londres com a Mario
Cavaradossi (Tosca) i el mateix paper al Gran Teatre del Liceu, així com el paper
protagonista d’Andrea Chénier en el seu retorn a la Royal Swedish Opera. També ha
interpretat el paper de Radamès (Aida) a la Houston Grand Opera.
Riccardo Massi va desenvolupar la seva tècnica vocal a Roma amb David Holst,
que avui continua sent el seu únic mentor. També va ser convidat a l’Accademia della
Scala i després va fer el debut operístic a Salern el desembre de 2009 com a Radamès
(Aida), sota la direcció de Daniel Oren.
La tardor de 2011 va debutar a Rio de Janeiro amb Tosca. I després ho féu al
Concertgebouw d’Amsterdam en una audició concertant de La Gioconda, juntament
amb Eva Maria Westbroek i sota la batuta de Bruno Bartoletti. El novembre del mateix
any va interpretar el rol de Cavaradossi (Tosca) a la Bayerische Staatsoper, també ho
va fer després a la Berliner Staatsoper i en el seu debut a l’Òpera d’Avinyó i al Teatro
Regio de Torí. L’estiu de 2012 va retornar a l’Òpera de Roma com a Radamès (Aida).
Altres personatges del seu extens repertori inclouen el paper protagonista
d’Hernani i de Don Carlo, Gabriele Adorno de Simon Boccanegra, Arrigo d’I vespri
siciliani, Mauricio d’Adriana Lecouvreur, Loris Ipanoff de Fedora i el paper principal
d’Andrea Chénier.

L’Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu es va crear el 1847, essent la primera
orquestra simfònica de l’Estat espanyol.
Durant els seus més de 160 anys d’història ha estat dirigida per Giovanni Bottesini,
Arturo Toscanini, Richard Strauss, Pietro Mascagni, Joan Lamote de Grignon, Bruno
Walter, Otto Klemperer, Fritz Reiner, Serge Kussevitzki, Max von Schillings, Pau Casals,
Albert Coates, Ottorino Respighi, Felix Weingartner, Hans Knappertsbusch, Igor
Stravinsky, Antal Dorati, Manuel de Falla, Aleksandr Glazunov, Erich Kleiber, Clemens
Krauss, Hans Swarowsky, Eduard Toldrà, Vittorio Gui, André Cluytens, Gianandrea
Gavazzeni, Rudolf Kempe, János Kulka, Antoni Ros-Marbà, Václav Neumann, Peter
Schneider, Gerd Albrecht, Jesús López Cobos, Riccardo Muti, Andrew Davis i Fabio
Luisi, entre d’altres.
El seu primer director titular fou Marià Obiols, nomenat en aquest càrrec el 1847.
Després de l’última reconstrucció del Teatre, n’han estat directors musicals Bertrand de
Billy (1999-2003), Sebastian Weigle (2004–2008) i Michael Boder (2008–2012). Des del
setembre del 2012, Josep Pons n’és el director titular.
Ha acompanyat les veus més importants dels darrers 200 anys i ha estat protagonista
de l’estrena a l’Estat espanyol de la majoria de títols del repertori operístic: tota l’obra de
Verdi, Wagner i Mozart, així com el gran repertori del segle xix i també del segle xx.

Marco Armiliato, director

L’any 1995 va fer el debut italià al Teatro La Fenice de Venècia amb Il barbiere di
Siviglia i debutà internacionalment a la Wiener Staatsoper amb Andrea Chénier, una
òpera que també va marcar el seu debut a la Metropolitan Opera el 1996. Van seguir
actuacions als principals teatres d’òpera de tot el món, entre els quals la Bayerische
Staatsoper de Munic, Deutsche Oper Berlin, Hamburgische Staatsoper, Royal Opera
House de Londres, Opéra National de París, Opernhaus de Zuric, Teatro Real de
Madrid, Gran Teatre del Liceu, Teatro Regio de Torí, Òpera de Roma, Arena di
Verona i Teatro Carlo Felice de Gènova, la seva ciutat nadiua. L’activitat professional
també l’ha portat a Mèxic, Amèrica del Sud, el Japó i la Xina.
Els seus compromisos recents inclouen Anna Bolena (inauguració de la temporada
2011-12 del Metropolitan de Nova York); Tosca, Rigoletto, La Traviata i Turandot
(Bayerische Staatsoper); Aida i Tosca (Arena di Verona); Ernani, Aida, Francesca da
Rimini, La sonnambula i Rigoletto (Metropolitan Opera); La Traviata, Andrea Chénier
i Tosca (Wiener Staatsoper); La fille du régiment (Opéra de París); La Rondine (Covent
Garden de Londres), i Madama Butterfly (Chicago).
Els seus contractes inclouen Andrea Chénier, L’elisir d’amore, Don Carlo, I puritani,
La bohème, Romeo et Juliette, La Traviata, Manon Lescaut, Il trovatore i Simon Boccanegra
(Wiener Staatsoper); Lucrezia Borgia (Gran Teatre del Liceu); Rigoletto, La bohème i
Roméo et Juliette (Bayerische Staatsoper); Werther (New National Theater de Tòquio);
Andrea Chénier (Festival de Peralada); Dom Sébastien, roi de Portugal a Tolosa de
Llenguadoc, Madama Butterfly, Aida i altres produccions importants a la Metropolitan
Opera.
Marco Armiliato ha rebut un Premi Grammy pel CD Verismo Arias amb Renée
Fleming, Jonas Kaufmann i l’Orchestra Sinfonica e Coro Giuseppe Verdi de Milà.
Marco Armiliato va néixer a Itàlia i va estudiar al Conservatori de Gènova.
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U-Live presenta esdeveniments innovadors de gran abast en directe
Des de recitals íntims fins a concerts espectaculars en estadis, a U-Live
posem tot el nostre talent creatiu al centre de tots els esdeveniments que
organitzem. Juntament amb excepcionals artistes i productors, segells discogràfics i representants d’artistes, desenvolupem idees que inspiren, emocionen i entusiasmen.
Som promotors amb una extensa xarxa de socis promotors experimentats,
els coneixements locals dels quals ens ajuden a presentar concerts, gires i
esdeveniments fets a mida i de primera categoria per tot Europa i a la resta del món. També ens trobem en una posició única pel fet de formar part
de l’Universal Music Group International, condició que ens permet recórrer
a l’experiència d’altres divisions d’Universal en projectes més complexos i
ambiciosos quant a escala i abast.
Sigui l’esdeveniment que sigui –gira, projecte pluriennal, òpera en concert,
sèries de recitals o enregistraments d’àudio/audiovisuals– U-Live disposa
dels coneixements especialitzats, la passió i l’experiència per fer-lo possible.
U-Live acull amb interès artistes, representants, agents, promotors i
col·laboradors de tots els continents i de tot tipus de gèneres.
Més informació a: u-live.com

U-Live és un nom comercial de Universal Music Arts & Entertainment Limited.

