Netrebko, Gubanova,
Antonenko & Abdrazakov
DILLUNS, 13 DE JULIOL DE 2015 – 20.30 h

Sala de Concerts

Anna Netrebko, soprano
Ekaterina Gubanova, mezzosoprano
Aleksandrs Antonenko, tenor
Ildar Abdrazakov, baix
Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya
Marco Armiliato, director

Concert presentat en col·laboració amb:
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Programa
I

El Palau batega, viu-lo en directe!
40'

Giuseppe Verdi (1813-1901)
I vespri siciliani (1855): simfonia
Otello (1887): “Dio! mi potevi scagliar” (Aleksandrs Antonenko)
Aida (1870): “Qui Radamès verrà... O patria mia”
(Anna Netrebko)
Ernani (1844): “Infelice!... e tuo credevi... Infin che un brando
vindice” (Ildar Abdrazakov)

Escull entre més de 100 concerts de la temporada
i fes el teu abonament a mida
Palau de la Música Catalana

Francesco Cilea (1886-1950)
Adriana Lecouvreur (1902): “Acerba voluttà”
(Ekaterina Gubanova)

II

Queyras
& Melnikov

Rolando Villazón
& William
Christie

Giuseppe Verdi
Otello: “Gia nella notte densa”
(Anna Netrebko i Aleksandrs Antonenko)

Magdalena
Kožená

50'

Marc Minkowski
Requiem de Mozart

Giuseppe Verdi
La forza del destino (1862): simfonia
Giacomo Puccini (1858-1924)
Madama Butterfly (1903): “Un bel dí vedremo” (Anna Netrebko)

Matthias Goerne

Ruggero Leoncavallo (1857-1919)
I pagliacci (1892): “Recitar!... Vesti la giubba”
(Aleksandrs Antonenko)
Giuseppe Verdi
Don Carlo (1867): “Nel giardin del bello saracin ostello”
(Ekaterina Gubanova)
Attila (1846): “Mentre gonfiarsi l’anima parea dinanzi a Roma...
Oltre quel l’imite t’attendo” (Ildar Abdrazakov)
Aida: “L’aborrita rivale a me sfuggia... Già i Sacerdoti adunansi”
(Ekaterina Gubanova i Aleksandrs Antonenko)
Francesco Cilea
Adriana Lecouvreur: “Ecco: respiro appena... Io son l’umile
ancella” (Anna Netrebko)
Gioachino Rossini (1792-1868)
Il barbiere di Siviglia (1816): “La calunnia è un venticello” (Ildar
Abdrazakov)
Ernesto de Curtis (1875-1937)
“Non ti scordar di me” (Anna Netrebko, Ekaterina Gubanova,
Aleksandrs Antonenko i Ildar Abdrazakov)

Cecilia
Bartoli

Winterreise

Mark Padmore

Sir John Eliot
Gardiner

Juan Diego
Flórez

El cant del cigne

Wiener Phil
& Gatti

Xavier Sabata
La veu d’or

J-Ch. Spinosi
Missa Solemnis

Ja a la venda a www.palaumusica.cat
Abonament A5: de 5 a 9 concerts (10% de descompte)
Abonament A10: de 10 a 14 concerts (15% de descompte)
Abonament A15: 15 o més concerts (20% de descompte)

Taquilles del Palau de la Música
Tel.: 902 442 882
taquilles@palaumusica.cat
abonaments@palaumusica.cat
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Comentari
Banquet operístic

Un autèntic festí operístic. Això és el que ofereix aquesta nit al públic del cicle
Grans Veus de Palau 100 la soprano Anna Netrebko. La gran diva de la lírica
actual torna al Palau de la Música Catalana després de l’inoblidable concert
que va oferir el desembre passat, ara acompanyada de tres dels intèrprets
russos operístics més importants del moment: la mezzosoprano Ekaterina
Gubanova, el tenor Aleksandrs Antonenko i el baix Ildar Abdrazakov. Al
programa, el millor de l’òpera italiana, des del primer Verdi al passional
verisme de Mascagni, Leoncavallo, Cilea i Puccini, però sense oblidar una
picada d’ull al repertori francès amb Offenbach. I si d’òpera italiana es tracta,
qui millor per pujar al podi de l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional
de Catalunya (OBC) que el molt experimentat mestre Marco Armiliato?
Rússia sempre ha estat enamorada de l’òpera italiana. La cort, i
especialment les tsarines, van procurar que els compositors més famosos
visitessin els seus palaus i teatres per mostrar el millor de les seves creacions:
de Galuppi, Traetta, Cimarosa o Martín i Soler al mateix Verdi; això de
manera paral·lela al desenvolupament del gènere per part dels compositors
locals, fins arribar a Txaikovski o Xostakóvitx. L’escola russa de cant, d’altra
banda, ha donat molts grans intèrprets d’òpera italiana, i Anna Netrebko
n’és uns dels darrers grans exemples: formada a l’entorn del Teatre Mariinski
de Sant Petersburg, la gran diva del moment va consolidar la seva carrera
principalment als països germànics i a l’escenari de la Metropolitan Opera
House de Nova York, conjuntament amb una carrera discogràfica sustentada
en una imatge amb trets de Hollywood. La seva àmplia vocalitat, la seva
emissió lluminosa, una gran capacitat dramàtica i el vellut del seu timbre
solar barrejat amb un metall brillant i lluminós, s’uneixen en el seu cant a una
personalitat desbordant. Tot això, banyat d’un talent extraordinari i d’un amor
i respecte per la música, caracteritza les seves actuacions. Perquè Netrebko ho
dóna tot a l’escenari, sense estalviar res, tot mesurat al mil·límetre per fascinar
la seva legió de seguidors.
Exemples d’aquesta vocació són, precisament, els programes que ha
preparat per al Palau barceloní, tant el del concert del desembre com el
d’aquesta nit. Ella no canta res per “escalfar” la veu: des de la seva primera
intervenció, les exigències que s’imposa obeeixen al més alt dels estàndards.
I fascina per la seva valentia. Al Palau, a més, ha volgut presentar aquelles
heroïnes que està incorporant al repertori juntament amb la degustació
d’altres que vindran en el futur: si en la seva presentació va optar per
les verdianes i impossibles Leonora d’Il trovatore i, pitjor encara, la Lady
de Macbeth –lluny de les seves tendres Lucia, Elvira de Puritani, Tatiana
d’Oneguin o, fins i tot, Violetta de Traviata–, ara ho fa amb Aida i... Turandot!
Doncs sí, Netrebko fa temps que ha pres la decisió de cantar allò que li vingui
de gust, i aquesta nit torna a deixar-ho ben clar, entenent que l’òpera és
música i bellesa, però també teatre, passió i expressivitat, risc, suor i llàgrimes.
La mezzosoprano Ekaterina Gubanova és coneguda pel públic de
Barcelona des de fa uns mesos, quan va debutar al Gran Teatre del Liceu amb
el personatge d’Adalgisa de Norma. Una ocasió perduda per gaudir en tota
la seva dimensió d’aquesta veu de colors foscos i greus immensos, ja que el
personatge bellinià no va permetre exhibir totes les característiques d’aquesta

cantant d’una potència vocal superba. Avui podrà mostrar les ungles amb
personatges com la Principessa de Bouillon d’Adriana Lecouvreur, la Santuzza
de Cavalleria rusticana o l’Amneris d’Aida.
El tenor Aleksandrs Antonenko és un altre exemple de cantant rus que
ha triomfat en el repertori italià; al Liceu va debutar al costat de l’OBC amb
un inoblidable Luigi d’Il tabarro puccinià, un compositor al qual Antonenko
dedica molt espai en la seva agenda: no en va inaugurà la programació especial
de La Scala amb motiu de l’Expo de Milà amb Turandot. Aquesta nit, però,
mira a la Giovanne Scuola amb Leoncavallo i el seu Pagliacci, però també
oferirà al públic del Palau la seva versió de l’ària de l’Otello verdià –personatge
amb el qual inaugura el curs vinent del Met de Nova York– “Dio! Mi potevi
scagliar”, a més de mostrar part del seu també famós Radamès.
Però si de cant rus es parla, la corda de baix és potser la que més fama
ha donat a aquesta escola interpretativa. Aquesta nit el públic de Palau 100
tindrà l’ocasió de conèixer l’art del baix rus més important del moment, Ildar
Abdrazakov. Ell es defineix a si mateix com a fillol líric de la molt plorada
Elena Obraztsova, a qui va succeir l’agost de l’any passat com a director de
l’Acadèmia Internacional de Música de Sant Petersburg en la qual la mezzo
russa treballà fins a la seva mort. El cas d’Abdrazakov és rar en el món de
la lírica: si un baix triga anys a assentar la veu, aquest prodigi ha rebut la
consagració internacional molt abans de complir els 40 anys: amb 24 el públic
de La Scala ja el va ovacionar, i als 28 pujava a l’escenari del Met de Nova
York. Després de cantar tots els grans papers de baix, només li falta incorporar
el protagonista d’un dels cims de l’òpera russa, Boris Godunov. Aquesta nit, en
tot cas, ensenyarà dues cares dels seus personatges, ambdós verdians: Attila i
Don Ruy Gomez de Silva, gran d’Espanya, d’Ernani.
Òpera italiana per intèrprets russos. Una prova més que l’art operístic
transcendeix fronteres i crea escola.

Vols gaudir de prop
el Palau de la Música
Catalana?
Et convidem a formar part d’un grup selecte
de melòmans i a compartir moments únics amb
els artistes; viuràs l’experiència de formar part
d’una de les entitats culturals més prestigioses
del nostre país.

Pablo Meléndez-Haddad és periodista i crític musical
diversos apassionats de la música ja formen
part de PALAU XXI compartint l’excel·lència,
la participació i el compromís social i
contribueixen al desenvolupament de les
activitats del Palau.

fem creixer el palau
de la música catalana
per a més informació: 902 181 478
www.palaumusica.cat/palauXXI

Textos

O patria mia, non ti vedrò mai più.
Oh patria mia, mai più ti rivedrò!

Giuseppe Verdi (1813-1901)
Otello (1887)

Giuseppe Verdi
Ernani (1844)

Dio! mi potevi scagliar*

Infelice!... e tuo credevi... Infin che
un brando vindice

Dio! mi potevi scagliar tutti i mali
della miseria, della vergogna,
far de’ miei baldi trofei trionfali
una maceria, una menzogna...
E avrei portàto la croce crudel
d’angoscie e d’onte con calma fronte
e rassegnato al volere del ciel.
Ma, o pianto, o duol! m’han rapito il mirraggio
dov’io, giulivo, l’anima acqueto.
Spento è quel sol, quel sorriso, quel raggio
che mi fa vivo, che mi fa lieto!
Tu alfin, Clemenza, pio genio immortal
dal roseo riso,
copri il tuo viso
santo coll’orrida larva infernal!
Ah! Dannazione!
Pria confessi il delitto e poscia muoia!
Confession! Confession!
La prova!

Déu! Em podies llançar tots els mals
de la misèria –de la vergonya,
fer dels meus bèl·lics trofeus triomfals
un munt de runa –una carronya...
I jo hagués dut una creu tan cruel,
neguit i afront, abaixant el front
tot acceptant la voluntat del cel.
Però, oh dolor!, m’han robat el miratge
on jo, alegre –reposo el cor.
S’ha post el sol, somrís del meu paisatge,
que em fa vivent –m’omple d’amor!
Ara, Clemència, geni immortal
de tendra empara,
tapa’t la cara
amb la meva hòrrida ombra infernal!
Ah! Ah! Condemna!
Que confessi el delicte i després mori!
Confessió! Confessió!...
La prova!...

(Infelice!... e tuo credevi
sì bel giglio immacolato!...
Del tuo crine fra le nevi
piomba invece il disonor.
Ah! perché l’etade in seno
giovin core m’ha serbato!
Mi dovevan gli anni almeno
far di gelo ancora il cor.
L’offeso onor, signori,
inulto non andrà.
Scudieri, L’azza a me, la spada mia...
L’antico Silva vuol vendetta, e tosto...
Infin che un brando vindice
resta al vegliardo ancora;
saprà l’infamia tergere
o vinto al suol cadrà!
Me fa tremante il subito
sdegno che mi divora...
cercando il sen del perfido
la man non tremerà.

¡Oh pàtria meva, no tornaré a veure’t mai més!
Mai més, no tornaré a veure’t mai més!

Infeliç! I vas creure que era teu
aquest bell lliri immaculat!
Però vet aquí que el deshonor
cau damunt la teva blanca testa.
Ah! Per què l’edat ha guardat
un cor jove al meu pit?
Els anys, almenys, haurien d’haver-me donat
també un cor de glaç.
El meu honor ofès, senyors,
no quedarà impune.
Escuders, doneu-me la destral, l’espasa!
El vell Silva clama venjança, i aviat!
Mentre el vell encara tingui
una espasa venjadora,
sabrà netejar l’honor embrutit
o caure, vençut, a terra.
La sobtada indignació que em corseca
em fa tremolar;
a buscar el pit traïdor
la meva mà no tremolarà.

Giuseppe Verdi
Aida (1870)
Francesco Cilea (1886-1950)
Adriana Lecouvreur (1902)

Qui Radamès verrà...O patria mia
Qui Radames verrà!
Che vorrà dirmi? Io tremo!
Ah! se tu vieni a recarmi, o crudel,
L’ultimo addio,
del Nilo i cupi vortici
Mi daran tomba e pace forse,
e pace forse e oblio.
Oh patria mia, mai più ti rivedrò!
Mai più! mai più ti rivedrò!
O cieli azzurri o dolci aure native
Dove sereno il mio mattin brillò
O verdi colli o profumate rive
O patria mia, mai più ti rivedrò!
Mai più! no, no, mai più, mai più!
O fresche valli, o queto asil beato
Che un di promesso dall’amor mi fu
Or che d’amore il sogno è dileguato

¡Radamès vindrà aquí!
¿Què voldrà dir-me? Tremolo.
¡Ah! si vens, cruel,
a donar-me l’últim adéu,
els profunds remolins del Nil
em donaran sepultura,
i potser em concedeixin la pau i l’oblit.
¡Oh pàtria meva, no tornaré a veure’t mai més!
Mai més, no tornaré a veure’t mai més!
Oh cels blaus, oh suaus brises nadiues,
On va brillar serena la meva joventut.
Verdes colines, ribes perfumades,
¡Oh pàtria meva, no tornaré a veure’t mai més!
Mai més, no tornaré a veure’t mai més!
¡Oh fresques valls, oh beneït i tranqui refugi
que un dia en va prometre l’amor!
Ara que el meu somni d’amor s’ha esvaït,

Acerba voluttà*
Acerba voluttà, dolce turtura,
lentissima agonia, rapida offesa,
vampa, gelo, tromor, smania,
paura, ad amoroso sen torna l’attesa!
Ogni eco, ogni ombra nella notte incesa
contro la impaziente alma congiura :
fra dubbiezza e disìo tutta sospesa,
l’eternità nell’attimo misura...
Verrà? m’oblia? s’affretta? o pur si pente?
Ecco, egli giunge!
No, del fiume è il verso,
misto al sospir d’un arbore dormente...
O vagabonda stella d’Oriente,
non tramontar, non tramontar :

Acerba voluptat, dolça tortura,
lentíssima agonia, ràpida ofensa,
flama, gel, estremiments, afanys i por
es torna l’espera per als enamorats!
Tot eco, tota ombra en la nit encesa
conjura contra l’ànima impacient:
entre dubte i desig sospesa,
l’eternitat mesura en l’instant.
Vindrà? M’ha oblidat?
S’afanya? O es penedeix?
És ell, ja ve!...
No, és la remor del riu
barrejada amb el sospir d’un arbre dorment...
O vagabunda estrella d’Orient
no et colguis:

sorridi all’universo,
e s’egli non mente, scorta il mio amor!

somriu a l’univers
i, si no menteix, escorta el meu amor!

Giuseppe Verdi
Otello
Gia nella notte densa
OTELLO
Già nella notte densa
s’estingue ogni clamor.
Già il mio cor fremebondo
s’ammansa in quest’amplesso e si rinsensa.
Tuoni la guerra
e s’inabissi il mondo
[dolce] se dopo l’ira immensa
vien quest’immenso amor!
DESDEMONA
Mio superbo guerrier! Quanti tormenti,
quanti mesti sospiri e 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 in cor.
OTELLO
Pingea dell’armi il fremito, la pugna
e il vol gagliardo alla breccia mortal,
l’assalto, orribil edera, coll’ugna
al baluardo e il sibilante 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.
OTELLO
Ingentilia di lagrime la storia
il tuo bel viso e il labbro di sospir;
scendean sulle mie tenebre la gloria,
il paradiso e gli astri a benedir.
DESDEMONA
Ed io vedea fra le tue tempie oscure
splender del genio l’eterea beltà.
OTELLO
E tu m’amavi per le mie sventure
ed io t’amavo per la tua pietà.
DESDEMONA
(dolce)
Ed io t’amavo per le tue sventure

OTELLO
Ja en la nit densa
s’extingeix qualsevol clamor.
El meu cor estremit
s’amansa en aquesta abraçada i s’asserena.
Que troni la guerra
i el món s’esberli
(dolçament) si després de la ira immensa
arriba aquesta immens amor!
DESDEMONA
El meu magnífic guerrer!
Quants de turments i quantes esperances
ens han menat a aquesta tendra abraçada!
Oh! Que dolç que és mormolar plegats:
Ho recordes?
Quan m’explicaves la teva vida d’exili,
i els teus perllongats dolors,
i jo t’escoltava arravatada
i amb el cor esporuguit i captivat?
OTELLO
Jo et pintava la fragor de la lluita
i la valentia en l’assalt,
agafat com una heura horrible,
a les muralles, enmig dels dards sibilants.
DESDEMONA
Després em guiaves cap als deserts refulgents,
cap a la teva terra materna;
i narraves els patiments soferts
i les cadenes i el dolor de l’esclau.
OTELLO
S’omplia la meva història dels teus sospirs
i de les llàgrimes del teu bell rostre;
davallaven damunt les meves tenebres
la glòria i el paradís per beneir-me.
DESDEMONA
I jo veia entre les teves fosques temples
resplendir la bellesa del teu geni.
OTELLO
I tu m’estimaves per les meves dissorts
i jo t’estimava per la teva pietat.
DESDEMONA
(dolçament)
I jo m’estimava per les teves dissorts

e tu m’amavi per la mia pietà.
OTELLO
E tu m’amavi...
DESDEMONA
E tu m’amavi...
OTELLO
Ed io t’amavo...
OTELLO, DESDEMONA
... per la tua/mia pietà.
OTELLO
Venga la morte!
E 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.
DESDEMONA
Disperda il ciel gli affanni
e amor non muti
col mutar degli anni.
OTELLO
A questa tua preghiera
“Amen” risponda la celeste schiera.
DESDEMONA
“Amen” risponda.
OTELLO
Ah! la gioia m’inonda si fieramente...
che ansante mi giacio...
Un bacio...
DESDEMONA
Otello!
OTELLO
Un bacio... ancora un bacio,
Già la pleiade ardente al mar discende.
DESDEMONA
Tarda è la notte.
OTELLO
Vien...Venere splende.
DESDEMONA
Otello!

i tu m’estimaves per la meva pietat.
OTELLO
I tu m’estimaves...
DESDEMONA
I tu m’estimaves...
OTELLO
I jo t’estimava...
OTELLO, DESDEMONA
... per la teva/meva pietat.
OTELLO
Que vingui la mort!
Que m’arribi el moment suprem
en l’èxtasi d’aquesta abraçada!
Té un goig tan gran la meva ànima,
que temo no tornar a rebre
aquest instant diví
en el meu desconegut destí.
DESDEMONA
Esvaeixi el cel les angoixes
i que l’amor no mudi
amb el pas dels anys.
OTELLO
A aquesta pregària teva,
responguin les hosts celestials “Amén”.
DESDEMONA
Responguin “Amén”.
OTELLO
La joia m’inunda tan follament...
que panteixant m’ajec...
Un petó!
DESDEMONA
Otello!
OTELLO
Un petó!... Un altre petó!
Ja les Plèiades al mar davallen.
DESDEMONA
Avançada està la nit.
OTELLO
Vine... Venus resplendeix.
DESDEMONA
Otello!

Giaccomo Puccini (1858-1924)
Madama Butterfly (1903)

Giuseppe Verdi
Don Carlo (1867)

Un bel dí vedremo...

Nel giardin del bello saracin ostello

Un bel dì, vedremo
levarsi un fil di fumo
dall’estremo confin del mare. E poi la nave
appare. Poi la nave bianca
entra nel porto, romba il
suo saluto.Vedi? È venuto!
Io non gli scendo incontro.
Io no. Mi metto là sul ciglio del
colle e aspetto, e aspetto gran tempo
e non mi pesa, la lunga attesa.
E uscito dalla folla cittadina
un uomo, un picciol punto
s’avvia per la collina.
Chi sarà? chi sarà?
E come sarà giunto
che dirà? che dirà? Chiamerà
Butterfly dalla lontana.
Io senza dar risposta
me ne starò nascosta un po’ per celia...
e un po’ per non morire
al primo incontro,
ed egli alquanto in pena chiamerà, chiamerà:
piccina mogliettina olezzo di verbena,
i nomi che mi dava
al suo venire

Un bell dia veurem alçar-se
un fil de fum a l’horitzó.
I aleshores apareixerà la nau.
Després, aquesta nau blanca entrarà
al port, amb salutació retronant.
Ho veus? Ja ha arribat!
Jo no baixo a trobar-me amb ell.
Em poso allà, dalt del turó
i espero, espero temps i temps
i no em desplau la llarga espera.
I sortint entre la multitud
un home, un petit punt
destaca pel turó.
Qui deu ser?, qui deu ser?
I quan arribi,
què dirà?, què dirà?
Dirà Butterfly des de lluny.
I jo, sense respondre,
seré allà amagada, una mica per amoïnar-lo,
i una mica per no morir
a la primera trobada, i ell,
amb una mica d’inquietud, cridarà, cridarà:
“Petita doneta, olor de berbena”,
els noms que em deia
quan tornava a casa.

Al jardí del bell Palau sarraí,
Entre l’aroma de la brisa de flors i llorer,
una bella dansaire, tota en vel embolcallada,
semblava contemplar un estrella al cel.
Mohammed, rei moro, s’acosta al jardí.
Li diu: “T’adoro, bella cristiana.
Vine; amb ell et convida a regnar el rei.
La reina ja no m’és estimada”. Ah!

Ma discerno appena, chiaro il ciel non è,

Però el cel encara no és clar, i gairebé no
m’adono
dels teus bells cabells, de la mà i el peuet.
Avança, lleva’t el vel que m’impedeix de
contemplar-te!
Sense vel, el teu rostre serà com el cel.
Si volguessis lliurar-me el teu cor,
t’asseuries al meu tron, perquè jo en sóc el
sobirà.
Si ho vols, agenolla’t i et recompensaré.
“Per Al·là, la reina!”, va exclamar
Mohammed. Ah!

i capelli belli, la man breve, il piè.
Deh! solleva il velo che t’asconde a me;
esser come il cielo senza vel tu de’.
Se il tuo cor vorraia me dare in don,
il mio trono avrai, ché sovrano io son.
Tu lo vuoi? t’inchina, appagar ti vo’.
“Allah! La Regina!” Mohammed sclamò.
Ah!
Giuseppe Verdi
Attila (1846)
Mentre gonfiarsi l’anima parea
dinanzi a Roma... Oltre quel l’imite
t’attendo

Ruggero Leoncavallo (1857-1919)
I pagliacci (1892)
Recitar!...Vesti la giubba*
Recitar! Mentre preso dal delirio,
non so più quel che dico, e quel che faccio!
Eppur è d’uopo, sforzati!
Bah! Sei tu forse un uom?
Tu se’ Pagliaccio!
Vesti la giubba e la faccia infarina.
La gente paga, e rider vuole qua.
E se Arlecchin t’invola Colombina,
ridi, Pagliaccio, e ognun applaudirà!
Tramuta in lazzi lo spasmo ed il pianto
in una smorfia il singhiozzo e ‘l dolor, Ah!
Ridi, Pagliaccio,
sul tuo amore infranto!
Ridi del duol, che t’avvelena il cor!

Nel giardino del bello Saracin ostello,
All’olezzo, al rezzo degli allo r, dei fior
Una bella almea, tutta chiusa in vel,
Contemplar parea una stella in ciel.
Mohammed, re moro al giardino sen va;
Dice a lei: “T’adoro, O gentil beltà,
Vien, a sè t’invita per regnar il re;
La regina ambita non è più da me”. Ah!

Actuar! Mentre, pres del deliri,
ja no sé ni què dic ni què faig!
I tot i així és necessari, esforça-t’hi!
Bah! Que potser ets un home?
Si ets el Pallasso!
Posa’t la jupa i la cara enfarina’t.
La gent paga i vol riure.
I si l’Arlequí et pren la Colombina,
riu, Pallasso, i tothom aplaudirà!
En broma es transforma l’afany i el plor,
en una ganyota el sanglot i el dolor! Ah!
Riu, Pallasso,
sobre el teu amor trencat!
Riu del dolor que t’enverina el cor!

Mio fido, ascolta!
Mentre gonfiarsi l’anima
Parea dinanzi a Roma,
Imman m’apparve un veglio
Che m’afferro la chioma...
Il senso ebb’io travolto,
La man gelò sul brando;
Ei mi sorrise in volto,
E tal mi fe’ commando:
“Di flagellar l’incarco
Contro i mortali hai sol.
T’arretra! Or chiuso è il varco;
Questo de’ numi è il suol!”
In me tai detti suonano
Cupi, fatali ancor,
E l’alma in petto ad Attila
S’agghiaccia pel terror.

Fidel meu, escolta!
Mentre la meva ànima s’extasiava
davant la contemplació de Roma...
se’m va aparèixer un vell immens
que m’aferrà la cabellera...
Els meus sentits s’ennuvolaren,
la meva mà es petrificà
damunt el puny de la meva espasa...
Ell em va somriure i em va dir:
“Només pots fer patir
els mortals. Atura’t
Aquí tens barrat el pas,
que aquest és dels déus el sòl!”
Encara ressonen en mi aquests mots
ombrívols, fatals,
i l’ànima al pit d’Atila
es glaça de terror.

Or son liberi i miei sensi!
Ho rossor del mio spavento.
Chiama i druidi, i duci, i ré.
Già più rapido del vento,
Roma iniqua, volo a te.

Ara ja estan lliures els meus sentits!
Sento vergonya de la meva por.
Crida els druides... els caps.
Més veloç que el vent,
injusta Roma, volaré cap a tu!

Giuseppe Verdi
Aida
L’aborrita rivale a me sfuggia...
Già i Sacerdoti adunansi*
AMNERIS
L’aborrita rivale a me sfuggia...
Dai Sacerdoti Radamès attende
Dei traditor la pena.--Traditore
Egli non è... Pur rivelò di guerra
L’alto segreto... egli fuggir volea...
Con lei fuggire... Traditori tutti!
A morte! A morte!...
Oh! che mai parlo? Io l’amo,
Io l’amo sempre... Disperato, insano
è quest’amor che la mia vita strugge.
Oh! s’ei potesse amarmi!
Vorrei salvarlo. E come?
Si tenti! Guardie: Radamès qui venga.
Già i Sacerdoti adunansi
Arbitri del tuo fato;
Pur della accusa orribile
Scolparti ancor ti è dato;
Ti scolpa, e la tua grazia
Io pregherò dal trono,
E nunzia di perdono,
Di vita, a te sarò.
RADAMÈS
Di mie discolpe i giudici
Mai non udran l’accento;
Dinanzi ai Numi e agli uomini
Nè vil, nè reo mi sento.
Profferse il labbro incauto
Fatal segreto, è vero,
Ma puro il mio pensiero
E l’onor mio restò.
AMNERIS
Salvati dunque e scolpati.
RADAMÈS
No.
AMNERIS
Tu morrai.
RADAMÈS
La vita abborro; d’ogni gaudio

AMNERIS
L’odiada rival se m’ha escapat.
I Radamès espera dels sacerdots
la pena dels traïdors. De traïdor
no ho és pas... i tanmateix revelà
secrets de guerra... volia fugir...
Fugir amb ella.... traïdors tots!
Que morin! Que morin!...
Oh, què dic? L’estimo...
Sempre l’estimaré... Desesperat, insensat
és aquest amor que em destrossa la vida.
Oh, si ell pogués estimar-me igual!
Voldria salvar-lo, però com?
Intentem-ho!... Guàrdies, feu venir Radamès.
Ja els sacerdots es reuneixen
per decidir el teu destí;
però encara pots exculpar-te
de la terrible acusació;
fes-ho i jo demanaré
clemència davant del tron;
així, com un nunci de perdó
i de vida per a tu seré.
RADAMÈS
Mai no sentiran els jutges
les meves paraules de disculpa;
ni davant dels déus ni davant dels homes
em sento culpable o vil, no!
Ma boca incauta va proferir
el fatal secret, és cert,
però pur el meu pensament
quedà, i el meu honor també.
AMNERIS
Salva’t, doncs, i exculpa’t!
RADAMÈS
No.
AMNERIS
Moriràs.
RADAMÈS
Avorreixo la vida! Eixuta

La fonte inaridita,
Svanita ogni speranza,
Sol bramo di morir.
AMNERIS
Morire!… ah!… tu dêi vivere!…
Sì, all’amor mio vivrai;
Per te le angosce orribili
Di morte già provai;
T’amai… soffersi tanto…
Vegliai le notti in pianto…
E patria, e trono, e vita
Tutto darei per te.
RADAMÈS
Per essa anch’io la patria
E l’onor mio tradiva…
AMNERIS
Di lei non più!…
RADAMÈS
L’infamia mi attende e vuoi che io viva?…
Misero appien mi festi,
Aida a me togliesti,
Spenta l’hai forse… e in dono
Offri la vita a me?
AMNERIS
Io… di sua morte origine!
No!… vive Aida…
RADAMÈS
Vive!
AMNERIS
Nei disperati aneliti
Dell’orde fuggitive
Sol cadde il padre…
RADAMÈS
Ed ella?…
AMNERIS
Sparve, nè più novella
S’ebbe…
RADAMÈS
Gli Dei l’adducano
Salva alle patrie mura,
E ignori la sventura
Di chi per le morrà!
AMNERIS
Or s’io ti salvo, giurami
Che più non la vedrai…
RADAMÈS
Nol posso!
AMNERIS
A lei rinunzia
Per sempre… e tu vivrai!…
RADAMÈS
Nol posso!

la font de tota gaubança,
esvanida tota esperança,
sols desitjo morir.
AMNERIS
Morir!... Ah... tu has de viure!
Sí, per l’amor meu viuràs!
Per tu les angoixes horribles
de la mort he conegut;
t’estimava... vaig patir tant,
de nits vetllava en amarg plor.
I pàtria i tron i vida
tot ho daria jo per tu!
RADAMÈS
Per ella també jo la pàtria
i el meu honor he traït...
AMNERIS
No parlis més d’ella!
RADAMÈS
La infàmia m’espera i encara vols que visqui?
Em vas fer ben infeliç,
i Aida em vas fer perdre;
potser l’has fet matar... i a canvi
m’ofereixes la vida a mi?
AMNERIS
Jo... l’origen de la seva mort?
No!... Aida és viva...
RADAMÈS
És viva!
AMNERIS
En el desesperat esgotament
de les hordes fugitives
només caigué el pare...
RADAMÈS
I ella?
AMNERIS
Desaparegué, i cap més notícia
se n’ha tingut...
RADAMÈS
Que els déus la guiïn sana
i estàlvia als murs de sa pàtria,
que ignori la desventura
de qui per ella morirà!
AMNERIS
Si jo et salvo, m’has de jurar
que mai més no la tornaràs a veure.
RADAMÈS
No puc!
AMNERIS
Renuncia a ella
per sempre i viuràs.
RADAMÈS
No puc!

AMNERIS
Anco una volta: a lei rinunzia…
RADAMÈS
È vano…
AMNERIS
Morir vuoi dunque, insano?
RADAMÈS
Pronto a morir son già.
AMNERIS
Chi ti salva, o sciagurato,
Dalla sorte che ti aspetta?
In furore hai tu cangiato
Un amor che ugual non a.
De’ miei pianti la vendetta
Ora il cielo compirà.
RADAMÈS
È la morte un ben supremo
Se per lei morir m’è dato;
Nel subir l’estremo fato
Gaudii immensi il core avrà;
L’ira umana io più non temo,
Temo sol la tua pietà.

AMNERIS
Una vegada més: renuncia-hi!
RADAMÈS
Tot és en va.
AMNERIS
Així, doncs, vols morir, insensat?
RADAMÈS
Estic ja disposat a morir.
AMNERIS
Qui et salvarà, desgraciat,
de la sort que t’espera?
Has convertit en furor
un amor sense parió.
Tots els meus plors del cel
obtindran venjança!
RADAMÈS
La mort és un bé suprem
si m’és dat morir per ella!
En sofrir l’extrema pena
el meu cor gaudirà immensament.
Ja no temo la ira humana,
temo sols la teva pietat.

Francesco Cilea
Adriana Lecouvreur
Io son l’umile ancella
Troppo, signori… troppo!
Ecco: respiro appena…
lo son l’umile ancella
del Genio creator:
ei m’offre la favella,
io la diffondo ai cor…
Del verso lo son l’accento,
l’eco del dramma uman,
il fragile strumento
vassallo della man…
Mite, gioconda, atroce,
mi chiamo Fedeltà.
un soffio è la mia voce,
che al novo di morrà…

Oh cavallers, això és massa!
Ah, a penes respiro.
Només sóc una humil servidora
del Geni creador:
Ell em dóna les paraules,
jo les faig arribar al cor.
Jo sóc l’accent del vers,
l’eco del drama humà…
el fràgil instrument
vassall de la mà...
Trista, alegre, terrible,
em dic Fidelitat.
La meva veu només és un alè
que mor cada matí.

Gioachino Rossini (1792-1868)
Il barbiere di Siviglia (1816)
La calunnia è un venticello
La calunnia è un venticello,
un’auretta assai gentile
che insensibile, sottile,
leggermente, dolcemente
incomincia,.
incomincia a sussurrar
Piano piano, terra terra,
sottovoce, sibilando,
va scorrendo, va scorrendo
va ronzando, va ronzando;
nell’orecchie della gente
s’introduce,
s’introduce destramente,
e le teste ed i cervelli,
e le teste ed i cervelli fa stordire,
fa stordire e fa gonfiar.
Dalla bocca fuori uscendo
lo schiamazzo va crescendo
prende forza a poco a poco,
vola già di loco in loco;
sembra il tuono, la tempesta
che nel sen della foresta
va fischiando,
brontolando, e ti fa d’orror gelar.
Alla fin trabocca e scoppia,
si propaga, si raddoppia
e produce un’esplosione
come un colpo di cannone,
come un colpo di cannone.
Un tremuoto, un temporale,
che fa l’aria rimbombar!
E il meschino calunniato,
avvilito, calpestato,
sotto il pubblico flagello
per gran sorte ha crepar.
E il meschino calunniato,
avvilito, calpestato,
sotto il pubblico flagello
per gran sorte ha crepar.
Ah! che ne dite?
E il meschino calunniato,
avvilito, calpestato,
sotto il pubblico flagello
per gran sorte ha crepar.
E il meschino calunniato,
avvilito, calpestato,
sotto il pubblico flagello

La calúmnia és un ventijol,
és una aura molt gentil,
que insensible, subtil,
amb lleugeresa, suaument,
comença,
comença a murmurar.
A poc a poc, arran de terra,
en veu baixa, xiulant
va corrent, va brunzint,
va corrent, va brunzint,
i a l’orella de la gent
s’introdueix
s’introdueix hàbilment
i als caps i als cervells
i als caps i als cervells
atordeix, atordeix i infla.
Una vegada fora de la boca
l’aldarull va creixent
pren força a poc a poc
i vola d’aquí cap a allà;
sembla el tro, la tempesta
que enmig dels boscos
va xiulant
i tronant i els glaça d’horror.
Al final es desferma i esclata,
s’escampa i es multiplica
i produeix una explosió,
com el tret d’un canó,
com el tret d’un canó.
Un terratrèmol, un temporal,
que fa tremolar l’aire.
I l’infeliç calumniat,
envilit, esclafat,
sota la pública escomesa es podrà
considerar afortunat si mor.
I l’infeliç calumniat,
envilit, esclafat,
sota la pública escomesa es podrà
considerar afortunat si mor.
Què us sembla?
I l’infeliç calumniat,
envilit, esclafat,
sota la pública escomesa es podrà
considerar afortunat si mor.
I l’infeliç calumniat,
envilit, esclafat,
sota la pública escomesa es podrà

per gran sorte ha crepar.
Ah! che ne dite?

considerar afortunat si mor.
Què us sembla?

Ernesto de Curtis (1875-1937)
(arr. Julian Reynlds)
Non ti scordar di me
Partirono le rondini
dal mio paese freddo e senza sole,
cercando primavere di viole,
nidi d’amore e di felicita.
La mia piccola rondine parti
senza lasciarmi un bacio,
senza un addio parti.

Les orenetes han marxat
del meu poble fred i sense sol,
buscant primaveres de lilàs,
nius d’amor i de felicitat.
La meva petita oreneta ha marxat,
i no m’ha deixat ni un petó,
ha marxat sense ni un adéu.

Non ti scordar di me:
la vita mia legata e a te.
Io t’amo sempre piu,
nel sogno mio rimani tu.

No t’oblidis de mi,
la meva vida lligada t’està.
Jo t’estimo com més va més,
i en el meu somni tu aquí romans.

Non ti scordar di me:
la vita mia legata e a te.
C’e sempre un nido
nel mio cor per te.
Non ti scordar di me!

No t’oblidis de mi,
la meva vida lligada t’està.
Sempre hi ha un niu
al meu cor per a tu.
No t’oblidis de mi!
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*Traduccions de Jaume Creus

Biografies
Anna Netrebko, soprano

Ekaterina Gubanova, mezzosoprano

És una de les cantants clàssiques més reconegudes arreu del món, encapçala
regularment els repartiments de les produccions d’òpera als principals teatres
operístics, i actua tant en conegudes sales de concerts com en estadis davant milers de
persones.
Els seus concerts a l’aire lliure en llocs com el Waldbühne de Berlín o la plaça
Roja de Moscou han estat emesos per televisió internacionalment. Milions de
persones van poder veure-la cantant l’himne olímpic en la cerimònia d’inauguració
dels Jocs Olímpics d’Hivern de Sochi el 2014.
Compta amb una extensa discografia que inclou àlbums com a solista i
enregistraments d’òperes completes en DVD. Ha obtingut diverses nominacions als
Grammy, el premi Músic de l’Any 2008 de «Musical America», el prestigiós Premi
Bambi d’Alemanya, els premis BRIT en les categories “Cantant de l’Any” i “Artista
Femenina de l’Any” del Regne Unit, i el novè premi ECHO Klassik d’Alemanya.
L’any 2005 va rebre el Premi Estatal de Rússia, i el 2008 el nomenament d’Artista del
Poble de Rússia. El 2007 es va convertir en la primera artista clàssica nominada als
Time 100, la llista de la revista «Time» que inclou les persones més influents del món.
Nascuda l’any 1971 a Krasnodar (Rússia), es va formar vocalment al
Conservatori de Sant Petersburg. Defensora de les causes a favor de la infància,
dóna suport a diverses organitzacions caritatives, entre les quals SOS Kinderdorf
International i la Societat Russa del Benestar Infantil. A més, és ambaixadora general
de la joieria Chopard. Des del 2006 posseeix la doble nacionalitat austríaca.

És una de les mezzosopranos més excel·lents de les últimes generacions. La
cantant ha actuat, i actuarà novament, a teatres d’òpera com la Metropolitan
Opera de Nova York, Teatro alla Scala, Royal Opera House Covent Garden
de Londres, Staatsoper de Baviera, Staatsoper de Berlín, Deutsche Oper de
Berlín, Staatsoper de Viena, Òpera Lírica de Chicago, Teatro Real de Madrid i
Gran Teatre del Liceu.
Va néixer a Moscou, on va començar els estudis musicals com a pianista.
Graduada amb matrícula d’honor en direcció coral, Ekaterina va estudiar
cant d’òpera al Conservatori Txaikovski de Moscou i a l’Acadèmia Sibelius
d’Hèlsinki. Més endavant va esdevenir membre del Programa de Joves Artistes
de la Royal Opera House de Londres.
El 2005 va interpretar Brangäne de Tristan und Isolde a l’Òpera Nacional
de París amb un enorme èxit de crítica. Després del seu debut al Metropolitan
de Nova York l’any 2007 amb Guerra i pau de Prokófiev, inicià una fructífera
col·laboració amb aquest teatre, tot cantant-hi el rol de Giulietta d’Els contes
d’Hoffmann d’Offenbach (Live in HD, 19 de desembre de 2009) i el rol
d’Eboli de Don Carlo de Verdi en la gira pel Japó el 2011.
La seva agenda per a properes temporades inclou Tristany i Isolda de
Wagner i Aida de Verdi al Metropolitan de New York, Aida a Viena, El Castell
de Barbablava de Bártok a Paris, Cavelleria Rusticana de Marcagni a Berlin,
Norma de Bellini a Munich i Carmen de Bizet a Chicago.

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

Aleksandrs Antonenko, tenor

Ildar Abdrazakov, baix

És un dels grans tenors spinto de la nova generació i en poc temps ha tingut
una trajectòria excepcional als principals teatres d’òpera mundials. Es va
donar a conèixer quan va guanyar el Premi Paul Sakss (2002) i el Premi Great
Latvian Music (2004).
Ha realitzat nombroses actuacions, entre les quals cal destacar l’aparició
als principals teatres d’òpera, com Semperoper Dresden, Deutsche Oper de
Berlín, Wiener Staatsoper de Viena, Òpera de Bordeus, Òpera de Montecarlo,
Deutsche Oper am Rhein de Düsseldorf, Royal Swedish Opera d’Estocolm,
Norske Opera d’Oslo i a l’Òpera Nacional de Letònia.
Va debutar al Festival de Salzburg l’estiu de 2008 amb el paper d’Otello
de Verdi, en una nova producció dirigida per Riccardo Muti. El febrer de
2009 va debutar amb gran èxit a la Metropolitan Opera de Nova York. L’any
2010 va actuar a la Wiener Staatsoper, al Palau de les Arts de València, i a
la Metropolitan Opera de Nova York. El 2011 va cantar amb l’Orquestra
Simfònica de Chicago a l’Òpera de París i al Royal Opera House Covent
Garden de Londres. I el 2012 va actuar a La Scala de Milà, Royal Opera
House Covent Garden de Londres, i va debutar a l’Arena i al Gran Teatre de
Ginebra.
Pròximament intervindrà també en produccions de Carmen, Norma,
Tosca, La Dama de Piques, Samson i Dalila, La fanciulla del West, Turandot,
Aida, Cavelleria Rusticana, I pagliacci, i en una nova producció d’Otello a la
Metropolitan Opera de Nova York.
Antonenko ha guanyat el Premi Jussi Björling (Suècia) i el “Grand Prix
de la Culture” que se li ha atorgat enguany a Viena.

Des del seu debut a La Scala l’any 2001, és considerat un pilar als principals
teatres d’òpera d’arreu del món. Ha actuat també en concert als Proms
de la BBC de Londres i al Carnegie Hall de Nova York, acompanyat per la
Simfònica de Chicago o la Filharmònica de Viena.
L’artista té en repertori els rols de Leporello (Don Giovanni),
Méphistophélès (Faust i La damnation de Faust), Oroveso (Norma), Selim (Il
turco in Italia) o Assur (Semiramide). Destaquen les seves interpretacions en
les òperes de Verdi en els rols de Walter (Luisa Miller), Oberto (Oberto), Attila
(Attila), Banquo (Macbeth) o el de Felip II (Don Carlo).
La seva discografia inclou un premi Grammy per l’enregistrament
del Requiem de Verdi amb Riccardo Muti, l’enregistrament de la Missa de
Cherubini (EMI Classics). Per a Chandos, ha enregistrat la Suite on verses of
Michelangelo de Xostakóvitx i The Miserly Knight de Rachmàninov, i un disc
d’àries inèdites de Rossini. Pel que fa a DVD, cal destacar Oberto, Norma,
Lucia di Lammermoor i Attila. L’any 2014 va publicar per a Delos el seu primer
àlbum en solitari, Power Players - Russian arias for bass, i la seva interpretació
d’El príncep Igor al Metropolitan de Nova York ha estat editada en DVD/Bluray per Deutsche Grammophon.
Nascut l’any 1976 a Ufa, llavors capital de la República Soviètica de
Baixkíria, l’any 2000 va guanyar la Maria Callas International Television
Competition a Parma, fet que el va situar en el pla internacional i el va portar
a debutar a La Scala.
Des del 2007 és ambaixador del projecte Zegna & Music, una iniciativa
filantròpica d’Ermenegildo Zegna que promou la música i els seus valors. La
roba que porta als concerts és per cortesia del dissenyador.
Ildar Abdrazakov es presenta avui d’acord amb CSAM.
www.ildarabdrazakov.com

Marco Armiliato, director

Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya

És un dels directors d’òpera més respectats de la seva generació, convidat
sovint als teatres d’òpera més prestigiosos del món. L’any 2010 va guanyar un
premi Grammy amb un disc d’àries del Verisme amb Renée Fleming.
Debutà a Itàlia l’any 1995, al Teatro La Fenice de Venècia, amb Il barbiere
di Siviglia. Ha actuat a l’Òpera Estatal de Viena, Metropolitan de Nova
York, Òpera Estatal de Baviera, Òpera Alemanya de Berlín, Òpera Estatal
d’Hamburg, Royal Opera House de Londres, Opéra Nationale de París, Teatre
d’Òpera de Zuric, Teatro Real de Madrid, Gran Teatre del Liceu, Teatro
Reggio de Torí, Teatro dell’Opera de Roma i Teatro Carlo Felice de Gènova.
Les seves actuacions l’han portat a dirigir a Mèxic, Amèrica del Sud, el Japó i
a la Xina.
Des del seu debut ha dirigit més de 360 funcions d’òpera, amb Il
trovatore, La Bohème, Stiffelio, Madama Butterfly, Sly, Aida, Turandot, Rigoletto,
Cyrano de Bergerac, La fille du Régiment, La Rondine, Lucia di Lammermoor, La
Traviata, Tosca, La favorita, Cavalleria rusticana, Fedora, Il barbiere di Siviglia,
Andrea Chénier, Pagliacci, Falstaff, Manon Lescaut, Carmen, Don Carlo, Un
ballo in maschera, Madama Butterfly, Otello, Anna Bolena, Ernani, Francesca da
Rimini...
La seva agenda actual inclou la direcció d’Andrea Chénier, L’elisir d’amore,
Don Carlo, I puritani, La bohème, Romeo et Juliette, La Traviata, Manon Lescaut,
Il trovatore i Simon Boccanegra (Òpera Estatal de Viena); Lucrezia Borgia
(Liceu); Rigoletto, La bohème i Roméo et Juliette (Òpera Estatal de Baviera);
Werther (Nou Teatre Nacional de Tòquio); Madama Butterfly (Chicago);
Andrea Chénier (Festival de Peralada); Dom Sébastien, roi de Portugal (Tolosa
de Llenguadoc); La sonnambula, Madama Butterfly, Aida i altres produccions
destacades al Metropolitan de Nova York.

L’OBC es va fundar l’any 1944 sota la direcció del mestre Eduard Toldrà. Des
de la temporada 2010-11 el director titular és Pablo González i Kazushi Ono
en prendrà el relleu a partir d’aquest setembre.
Des de la seva fundació l’OBC ha mantingut el seu compromís amb la
música catalana i amb la difusió del repertori orquestral, comptant amb els
solistes i directors més prestigiosos. A més de la seva temporada de concerts,
l’OBC té una gran activitat d’enregistraments per a segells internacionals, tot
destacant la col·laboració regular amb Naxos. En aquests moments l’OBC està
enregistrant tres CD dedicats a Enric Granados per a aquesta discogràfica.
D’altra banda, l’OBC ofereix una activitat artística continuada a Espanya
i a l’estranger, que li ha permès actuar en sales com el Carnegie Hall de Nova
York, Musikverein i Konzerthaus de Viena, Concertgebouw d’Amsterdam i
prendre part en festivals internacionals. Fomenta també col·laboracions amb
altres institucions, tant catalanes com estrangeres.
L’OBC és la primera orquestra espanyola que ha signat un acord de
col·laboració estable amb la plataforma digital Medici.tv (www.medici.tv) per
la qual alguns dels seus concerts són retransmesos en directe per internet.
Des de l’any 1999, té com a seu pròpia l’Auditori de Barcelona, obra de
l’arquitecte Rafael Moneo.
www.obc.cat

Palau de la Música Catalana
C/ Palau de la Música, 4-6
08003 Barcelona
93 295 72 00

Troba’ns a:

Propers concerts de Palau 100
Palau 100 Grans Veus

Palau 100 Cambra

Sala de Concerts
DIVENDRES, 17.07.2015 - 20.30 h

Sala de Concerts
DILLUNS, 07.09.2015 - 20.30 h

Xavier Sabata, contratenor
Armonia Atenea
George Petrou, director

Jean-Guihen Queyras, violoncel
Alexander Melnikov, piano

Àries de Händel, Ariosti i Hasse

L. van Beethoven: Sonates per a violoncel
i piano (integral)

Preus: 10, 20, 30 i 40 euros

Preu: 30 euros

Palau 100

Palau 100

Sala de Concerts
DILLUNS, 05.10.2015 - 20.30 h

Sala de Concerts
DIMARTS, 03.11.15 - 20.30 h

Leonidas Kavakos, violí
Miah Persson, soprano
Dietrich Henschel, baríton
Orfeó Català
Cor de Cambra del Palau de la Música
London Philharmonic Orchestra
Vladimir Jurowski, director
J. Sibelius: Concert per a violí i orquestra,
en Re menor, op. 47
J. Brahms: Ein Deutsches Requiem, op. 45

Cecilia Bartoli, mezzosoprano
I Barocchisti
Diego Fasolis, director

Preus: 25, 35, 50, 85 i 150 euros

Preus: 30, 45, 60, 95 i 175 euros

Àries d’òperes d’Antonio Vivaldi

