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TURANDOT
CONCERT DE CLOENDA

Kazushi Ono director · TURANDOT: Jennifer Wilson (divendres 24 i diumenge 26) 
i Elena Pankratova (dissabte 25) sopranos · CALAF: Simon O'Neill (divendres 24 i 
diumenge 26) i Mikhail Vekua (dissabte 25) tenors · LIÙ: Carmen Solís soprano · 
TIMUR: Rubén Amoretti baix · EMPERADOR ALTOUM: Joan Cabero tenor · PING: 
Carlos Daza baríton · PANG: Jordi Casanova tenor · PONG: Beñat Egiarte tenor · 
MANDARÍ: Marc Pujol baix · PRÍNCEP DE PÈRSIA: Ricard Sabata tenor · Beatriz 
Fernández directora banda interna · Cor Madrigal · Polifònica de Puig-Reig · 
VEUS - Cor infantil amics de la Unió 

MAIG 2019
Divendres 24 a les 20.30 h
Dissabte 25 a les 19 h
Diumenge 26 a les 11 h

 GIACOMO PUCCINI 
 Lucca 1858 – Brussel·les 1924

 Turandot (1924-26)

 Drama líric en tres actes. 
 Llibret de Giuseppe Adami i Renato Simoni.
 Òpera completada per Franco Alfano. 
  
  Acte I       34’
  
  Acte II       45’

  Acte III       40’

PAUSA                     20’

L’Auditori és un consorci de Mitjans patrocinadors

Comenta aquest concert amb
#auditori #obc

Agrairem que apagueu els mòbils, desactiveu les 
alarmes sonores i contingueu els estossecs. Un 
mocador redueix notablement el soroll.
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L’última òpera de Puccini –que, de fet, el compositor va deixar 
inacabada– conté algun dels fragments més divulgats de la història 
de la música. Així, la història de la princesa xinesa de gel ha estat 
profusament representada en escenaris d’arreu.

Fill d’una família de cinc generacions de músics, Puccini va assolir una gran 
popularitat en vida gràcies a un geni d’estil molt personal, prou creatiu per aplicar 
les pròpies idees artístiques sense repetir-se, però no tan innovador per confrontar-
se amb el públic del seu temps. Perfeccionista i melòdic, sensible a les crítiques que 
el qualificaven d’inclassificable –ja que ni pertanyia al verisme, ni seguia la tradició 
de Verdi i Donizetti, ni es deixava influir per Wagner, Debussy i Stravinsky–, creia que 
el cant i la melodia eren la base natural de la música italiana.

Prop dels 60 anys, però, el va deixar d’atreure el drama sentimental d’ordre realista 
de què tant s’havia servit, i va començar a buscar nous temes que incloguessin dosis 
més grans de fantasia, sense renunciar a l’emoció. Així, després de la mort dels 
llibretistes que havien col·laborat amb ell en òperes anteriors, va ser providencial 
el retrobament, a l’estiu del 1919, amb l’amic Renato Simoni, expert en Carlo Gozzi 
–dramaturg venecià del segle xviii que rivalitzava amb Goldoni–. Simoni va localitzar 
la història de Turandot entre les faules de Gozzi, que mesclaven contes orientals 
amb els personatges de la Commedia dell’Arte. Puccini li va encarregar que en 
fes un llibret, juntament amb Giuseppe Adami –amb qui ja havia col·laborat a La 
rondine i Il tabarro–, tot simplificant-ne l’argument (la princesa de gel que decapita 
els pretendents que no encerten els enigmes fins que arriba l’heroi), reduint-ne la 
durada i mesclant-la amb altres fonts i versions de la mateixa història, tant literàries 
com musicals, recollides al llarg de diversos segles.

D’ençà del març del 1920, Puccini es va dedicar a aquesta partitura la resta de la seva 
vida. Acostumat a treballar lentament, la gènesi no va ser fàcil, ja que el llibret va 
patir molts canvis i, quan es va posar a compondre, ja no tenia un bon estat de salut. 
A més, va estudiar etnologia i art oriental, va consultar llibres de vestits i cerimònies, 
i va conèixer els instruments d’aquella cultura. I, amb tot, va experimentar com mai 
dubtes de confiança davant d’un tema nou per a ell i dels canvis que percebia en el 
seu entorn musical.



El resultat és una obra que conserva totes les característiques del llenguatge 
harmònic puccinià, amb l’ús de l’escala diatònica i alguns elements de dissonància 
i polirítmia. L’exotisme i l’esplendor de la trama permeten moltes possibilitats de 
color en una orquestració ja habitualment densa, mentre que els personatges 
s’associen amb leitmotivs o determinades combinacions d’instruments. El cor, per 
influència de l’òpera russa, hi té també un gran protagonisme. 

A diferència del verisme i d’anteriors òperes pròpies com Madama Butterfly, aquí 
Puccini explota la llunyania geogràfica i temporal de l’argument, situat a l’antic 
Pequín, potser per última vegada, ja que la moda de més de dos segles per l’Àsia 
oriental desapareix a mesura que els objectes originals de l’art d’aquells països es 
difonen a Europa. 

El rang emocional també és, en general, més ampli que en altres ocasions, i així 
es tradueix en les tessitures extremes dels personatges principals: el bell príncep 
Calaf, que recorda el tenor apassionat de l’estil antic, tot i que també encaixa en el 
llenguatge del moment; Liù, l’heroïna que respon al prototip de les dones amables 
i caritatives d’òperes anteriors de Puccini, i que posseeix les virtuts femenines 
que falten a la protagonista, a més d’afegir l’element tràgic de la mort per suïcidi 
que mancava a Gozzi; i Turandot, tirana cruel i despietada, que es riu de l’amor al 
mateix temps que lluita contra ell. Cal no oblidar els tres ministres, que al·ludeixen 
als estereotips de la Commedia dell’Arte i combinen la comicitat de l’opereta amb 
l’humor macabre i sàdic.

La mort de Puccini, víctima d’un càncer de gola el 1924, va privar tothom de saber 
com hauria acabat l’òpera, que només va completar fins a l’escena de la mort de Liù. 
El director Arturo Toscanini, amb qui el compositor ja havia emparaulat l’estrena, va 
proposar que Riccardo Zandonai acabés l’obra, però el fill de Puccini s’hi va oposar 
perquè era un autor massa ben establert. Finalment, es va acordar l’encàrrec de la 
tasca a Franco Alfano, que va oferir dos finals alternatius de l’obra a partir de les 
notes i els esbossos de Puccini. 

La tasca d’Alfano, ja naturalment desagraïda, va ser molt criticada tant per l’editor 
Ricordi com per Toscanini, que va descartar una bona part de la seva música i no en 
va voler interpretar l’acabament la nit de l’estrena de l’òpera, a La Scala de Milà, el 
25 d’abril de 1926, tot i que sí que ho va fer a partir de la segona funció. Només dos 
mesos després, el títol va arribar a Buenos Aires i, més tard, a Alemanya, Viena, Nova 
York i Londres, sempre amb crítiques entusiastes que no han deixat de fer créixer, 
d’aleshores ençà, la seva popularitat.



S
IN

O
PS

I per Aleix Palau

Acte I
Ens trobem a Pequín en un temps llegendari. Un mandarí anuncia que aquell que 
desitgi casar-se amb Turandot, haurà de respondre els tres enigmes que la princesa 
proposi. Si falla, serà decapitat, com el príncep de Pèrsia per qui el poble demana sang. 
Entre la multitud, el cec Timur, deposat rei de Tartària, camina amb la seva esclava, 
la fidel Liù. Es troben amb el fill de Timur, Calaf, que s’enamora de Turandot quan la 
veu aparèixer. Pare i esclava demanen a Calaf que desisteixi i els ministres Ping, Pong 
i Pang avisen de la inaccessibilitat de la princesa. Aquí és quan Liù, enamorada en 
secret del jove, canta la cèlebre ària Signore, ascolta. Però Calaf fa oïdes sordes i tot 
dient el nom de Turandot, colpeja el gong tres vegades davant l’horror de tots: Calaf 
és el nou pretendent de Turandot. 

Acte II
Ping, Pang i Pong conversen sobre la vida a Palau i recorden la seva joventut. Les 
trompetes anuncien l’arribada de l’emperador Altoum, que demana a Calaf que 
abandoni el seu repte per evitar la mort. Turandot entra amb la sublim ària In questa 
reggia, on explica que mai ningú la tindrà perquè un estranger va violar i assassinar una 
avantpassada seva, la princesa Lou-Ling. Turandot diu a Calaf que ho deixi córrer, però 
el príncep s’hi nega. Ella li planteja els tres enigmes i Calaf els respon correctament 
obtenint així la mà de la princesa. El poble aclama Calaf i Turandot demana al seu pare 
que no la lliuri a l’estranger. Però l’emperador li diu que el jurament és sagrat i que 
s’ha de casar amb el príncep. Aquí sentirem la segona ària de Turandot, la sofisticada 
Figlio del cielo. Davant l’angoixa de la princesa, Calaf li proposa un enigma a Turandot. 
Si endevina el seu nom abans de l’alba, ell morirà. Turandot accepta.   

Acte III
És de nit als jardins de Palau. Calaf canta una de les àries d’òpera més famoses de 
tots els temps, Nessun dorma, on anticipa la seva victòria sobre Turandot. Ping, Pang 
i Pong apareixen i intenten subornar-lo. De sobte, un grup de soldats entra amb 
Timur i Liù, detinguts per ordre de Turandot, que els demana el nom del príncep. Liù 
declara que només ella coneix el seu nom, però que mai el revelarà. És torturada. Liù 
es dirigeix a Turandot amb la refinada ària Tu che di gel sei cinta, dient-li que també 
ella aprendrà el que és l’amor. I, a continuació, es suïcida amb la daga que roba a 
un soldat. Tothom està afligit, fins i tot Ping, Pang i Pong, que deixen Turandot i el 
príncep sols. Aquí acaba la música de Puccini i comença la de Franco Alfano, amb el 
colossal duet on Calaf intenta convèncer Turandot que l’estimi. Ella el rebutja, però 
quan Calaf la besa se sent assaltada per la passió. Surt el sol i el príncep li revela el 
seu nom: és Calaf, el fill de Timur. Turandot i Calaf s’acosten al tron de l’emperador 
envoltats pel poble. Ella diu que ja coneix el nom del príncep: “El seu nom és... amor!” 
La multitud els aclama i l’òpera acaba feliçment.
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L’OBC va ser fundada per l’Ajuntament de Barcelona el 1944, consolidant el projecte de 
l’Orquestra Pau Casals (1920-1937) que la Guerra Civil va interrompre. Avui dia, oberta al món, 
compromesa amb la societat i mantenint el seu esperit original, té especial cura dels nostres 
artistes i del nostre patrimoni i té com a missió divulgar la música simfònica principalment 
des del segle XIX a la creació actual. Té la seu a L’Auditori, on interpreta 24 programes de 
temporada a més d’altres concerts que acosten la música d’orquestra a la ciutadania. També 
es presenta a llocs emblemàtics com la Plaça de la Catedral, la platja de la Barceloneta o la 
Sagrada Família i ha realitzat gires per Europa, Àsia i els EUA, actuant a sales com Musikverein, 
Wiener Konzerthaus, Concertgebouw, Royal Albert Hall, Kennedy Center o Carnegie Hall.

El primer director titular va ser Eduard Toldrà, i actualment ho és Kazushi Ono. Altres titulars 
han estat Rafael Ferrer, Antoni Ros Marbà, Salvador Mas, Franz-Paul Decker, Luis Antonio 
García Navarro, Lawrence Foster, Ernest Martínez Izquierdo, Pablo González i Eiji Oue. També 
ha estat dirigida per Sergiu Celibidache, Valeri Gergiev, Christopher Hogwood, Eliahu Inbal, 
Emmanuel Krivine, Jesús López Cobos, Marc Minkowski, Michel Plasson, Mstislav Rostropòvitx 
o Leonard Slatkin i entre els solistes convidats destaquen Lang Lang, Janine Jansen, Daniel 
Barenboim, Anne-Sophie Mutter, Isaac Stern, Radu Lupu, Frank Peter Zimmermann, Arcadi 
Volodos, Plácido Domingo, Montserrat Caballé, Teresa Berganza, Alicia de Larrocha, Pinchas 
Zukerman, Martha Argerich, Joshua Bell, Gidon Kremer, Truls Mörk, Viktoria Mullova, Piotr 
Anderszewski, Gil Shaham, Rudolf Buchbinder, Joaquín Achúcarro, Claudio Arrau, Arthur 
Rubinstein...

* col·laborador

PRIMERS VIOLINS Vlad Stanculeasa, concertino / Cristian Chivu, concertino associat / Raúl García, 
assistent concertino / María José Aznar / Sarah Bels / Paloma Diago / Walter Ebenberger / Ana Isabel 
Galán / Natalia Mediavilla / Katia Novell / María Pilar Pérez / Anca Ratiu / Jordi Salicrú / Joan Espina* 
/ Clàudia Farrés* / Liviu Morna* / Anna Urpina*  SEGONS VIOLINS Alexandra Presaizen, solista / Emil 
Bolozan, assistent / María José Balaguer / Jana Brauninger / Patricia Bronisz / Mireia Llorens / Melita 
Murgea / Antoni Peña / Josep Maria Plana / Robert Tomàs / Elitsa Yancheva / Andrea Duca* / Gabriel 
Graells* / Diédrie Mano* / Sei Morishima* / Ariana Oroño*  VIOLES Mateusz Stasto*, solista invitat / 
Josephine Fitzpatrick, assistent / Franck Heudiard / Christine de Lacoste / Sophie Lasnet / Michel 
Millet / Miquel Serrahima / Jennifer Stahl / Andreas Süssmayr / Irene Argüello* / Peter Bucknell* / 
Albert Coronado* / Javier López* / Johan Rondón* / Carolina Úriz*  VIOLONCELS José Mor, solista / 
Núria Calvo / Lourdes Duñó / Vincent Ellegiers / Olga Manescu / Jean-Baptiste Texier / Daniel Claret* 
/ Jordi Claret* / Carmen Enjamio* / Héctor Ochoa* / Amaia Ruano*  CONTRABAIXOS Christoph Rahn, 
solista / Dmitri Smyshlyaev, assistent / Salvador Morera*, assistent / Jonathan Camps / Apostol Kosev 
/ Josep Mensa / Matthew Nelson / Alfredo Fuster* / Stanislava Ivanova*  FLAUTES Francisco López, 
solista / Beatriz Cambrils / Hèctor Rodríguez* / Christian Farroni, assistent / Ricardo Borrull, flautí  
OBOÈS Disa English, solista / José Juan Pardo / Dolors Chiralt, assistent / Molly Judson, corn anglès  
CLARINETS Larry Passin, solista / Francesc Navarro / Josep Fuster, assistent i clarinet en mi b / Alfons 
Reverté, clarinet baix  FAGOTS Silvia Coricelli, solista / Noé Cantú / Thomas Greaves, assistent / Slawomir 
Krysmalski, contrafagot  TROMPES Juan Manuel Gómez, solista / Joan Aragó / Claudia Cobos* / David 
Bonet / David Cuenca* / Juan Conrado García, assistent solista / David Rosell, assistent  TROMPETES 
Mireia Farrés, solista / Adrián Moscardó / Jesús Cabanillas* / Ivan Carrascosa* / Ramon Figueras* / 
Carlos Leite* / Andreu Moros* / David Sancho* / Patricio Soler* / Angel Serrano, assistent  TROMBONS 
Eusebio Sáez, solista / Vicent Pérez / Pau Carbonell* / Victor Fluixà* / Gaspar Montesinos, assistent / 
Raul García, trombó baix / Juan Bori*, trombó baix / Hector Penadés*, trombó baix  TUBA Daniel Martínez*  
SAXOFONS Luis Gascón* / Bru Maymó*  TIMPANI Juan Antonio Martín*  PERCUSSIÓ Joan Marc Pino, 
assistent / Miquel Àngel Martínez*, assistent / Juan Francisco Ruiz / Ignasi Vila / Daniel Ishanda* / 
Manuel Roda* / Diego Sáenz* / Miquel Vich*  ARPA Magdalena Barrera / Marta Jarne*  PIANO CELESTA 
Daniel Espasa*  ENCARREGAT D’ORQUESTRA Walter Ebenberger  RESPONSABLE DE DOCUMENTACIÓ 
MUSICAL Begoña Pérez  RESPONSABLE TÈCNIC Ignasi Valero  PERSONAL D’ESCENA Joan Luis



KAZUSHI ONO

©
 M

ay
 Z

irc
us

Director titular de l’Orquestra Simfònica de Barcelona 
i Nacional de Catalunya
Director Musical de la Tokyo Metropolitan Symphony 
Orchestra
Director Artístic del New National Theatre Tokyo

Considerat un dels directors més brillants de la seva generació, Kazushi Ono ha estat 
descrit pel prestigiós diari francès Le Figaro com «una de les ments musicals més 
fascinants de la nostra era». La seva extraordinària capacitat com a director l’ha portat a 
ser convidat per cèlebres formacions de tot el món: la BBC, les orquestres de Birmingham, 
Boston, Mont-real i Londres, la Ràdio de Viena, la Leipzig Gewandhaus, La Monnaie i les 
filharmòniques d’Israel, d’Oslo i de Radio France, entre d’altres. També ha dirigit òperes 
a teatres tan importants com la Metropolitan Opera de Nova York, La Scala de Milà, la 
Bayerische Staatsoper, la Deutsche Staatsoper de Berlín o l’Òpera de París.

Del 2008 al 2017 va ser director titular de l’Òpera Nacional de Lió i ha estat recentment 
guardonat pel Ministeri de Cultura francès com a Oficial de les Arts i de les Lletres, títol 
que se suma al prestigiós Asahi Prize que va rebre el gener del 2015. És director titular de 
l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya des de la temporada 2015-16. 

La seva manera de fer als assaigs transmet sinceritat, receptivitat i molta calma. Als 
concerts s’entrega totalment a una recerca mística del fet musical que depassa les 
simples lectures racionals.

Gràcies a les empreses que donen
suport al mestre Kazushi Ono
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OBC CAMBRA

JENNIFER WILSON

ELENA PANKRATOVA

La combinació de sensibilitat musical, una 
tècnica extraordinària i una forta presència 
escènica distingeix Elena Pankratova entre la 
nova generació de sopranos dramàtiques. L’èxit 
espectacular de la seva primera Tintorera de La 
dona sense ombra a Florència va ser una fita 
important per a la seva carrera. Des d’aleshores 
col·labora amb directors i directors d’escena 
de renom i és convidada regularment als més 
importants teatre d’òpera del món.
Va ser la primera soprano dramàtica russa en 
debutar al Festival de Bayreuth en els seus 140 
anys d’història. Allà, des del 2016 interpreta 
Kundry (Parsifal) i des del 2019, també Ortrud 
(Lohengrin). El seu repertori inclou Attila, Turandot, 
Il Trovatore, Tosca, Un ballo in maschera, Norma, 
La Forza del Destino, Nabucco, Falstaff, Cavalleria 
rusticana, Adriana Lecouvreur, Tannhäuser, Ariadne 
a Naxos, L’holandès errant i El ratpenat, entre 
moltes altres. 
Entre els seus futurs compromisos destaquen 
Fidelio a Dresden, Sieglinde al Concertgebouw, 
Santuzza al Liceu de Barcelona i a Chicago, 
Siegfried a Londres i Elektra a Hamburg.

Consolidada com una de les sopranos dramàtiques 
més importants del món, la seva aclamada 
interpretació de Turandot, enregistrada el 2015 
per Decca, ha arribat a les millors sales d’òpera 
del món com el MET, la Bayerische Staatsoper, la 
Houston Grand Opera, la Royal Opera House de 
Covent Garden, l’Oper Leipzig, el Teatro del Maggio 
Musicale Fiorentino, el Teatro di San Carlo de 
Nàpols, el Festival de Música de Slesvig-Holstein, 
l’Opera Australia i l’Òpera de València.
També ha interpretat el paper de Senta amb la 
Wiener Staatsoper, al Nou Teatre Nacional de 
Tòquio i amb la City of Birmingham Symphony 
Orchestra, però és especialment cèlebre per la 
seva interpretació d’Isolda, el seu personatge 
estrella, amb l’Oper Frankfurt, l’Oper Leipzig, 
al Hong Kong International Festival, l’Òpera de 
València, el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, el 
Lyric Opera of Chicago i la Het Radio Filharmonisch 
Orkest. Elogiada també per la seva interpretació 
de Brunilda, ha cantat, a més, a la Deutsche 
Oper Berlin, la Staatsoper Hamburg i el National 
Taichung Theater de Taiwan. 
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SIMON O’NEILL
CALAF

MIKHAIL VEKUA
CALAF

Graduat el 2004 al Conservatori Estatal Txaiko-
vski de Moscou, del 2002 al 2011 va ser solista a 
l’Stanislavski and Nemirovich Danchenko Moscow 
Academic Music Theatre i el 2012 va debutar al Ma-
riïnski Theatre amb el paper de Loge a L’or del Rin. 
El 2013 va entrar a la companyia d’òpera Mariïnski.
Ha interpretat els papers de Siegmund de La val-
quíria de Wagner sota la batuta de Kent Nagano 
al Tchaikovsky Concert Hall i Tristany a Tristany i 
Isolda al Mariïnski. També ha estat Hermann a La 
dama de piques, Guidon a El conte del tsar Saltan, 
Radamés Aïda, Alfredo Germont a La traviata, Don 
Carlo, Siegfried, El doctor Faust, Don José a Carmen, 
Erik a L’holandès errant, Samsó a Samsó i Dalila, 
el príncep Sinodal a El dimoni, Levko a La nit de 
maig, Mozart a Mozart i Salieri, Vaudemont a Violant, 
Andrei a Mazeppa, Pollione a Norma, Sir Edgardo 
a Lucia di Lammermoor, Don Álvaro a La força del 
destí, Rodolfo a La Bohème, Cavaradossi a Tosca, 
Pinkerton a Madame Butterfly i Werther. El 2017 va 
interpretar a L’Auditori el tercer acte de Tristany i 
Isolda amb l’Orquestra Simfònica del Teatre Ma-
riïnski sota la batuta de Valery Gergiev.

Va ser designat oficial de l’Ordre del Mèrit de Nova 
Zelanda a la llista de distincions honorífiques 
de l’aniversari de la Reina d’Anglaterra el 2017. 
Ha actuat a la Metropolitan Opera amb Levine i 
Luisi, al Teatro alla Scala de Milà i a la Deutsche 
Staatsoper de Berlín amb Barenboim, a la Wiener 
Staatsoper amb Thielemann, a la Deutsche 
Oper Berlin amb Runnicles, a la Bayerische 
Staatsoper amb Petrenko i a l’Staatsoper 
Hamburg amb Nagano. Així mateix, ha fet concerts 
amb la Berliner Philharmoniker, la Hong Kong 
Philharmonic, la Dallas Symphony, la New York 
Philharmonic i la London Symphony Orchestra, 
com també als festivals de Salzburg, Edimburg i 
Ravinia i als Proms de la BBC. 
De l’actual temporada destaca la seva participació 
a La dona sense ombra a la Deutsche Staatsoper 
de Berlín, Parsifal a Viena i Munic, Tannhäuser a 
la Deutsche Oper Berlin i Siegmund a Leipzig, 
com també concerts amb la Staatskapelle Berlin 
(amb Rattle), la Münchner Philharmoniker (amb 
Gergiev), la Toronto Symphony Orchestra (amb 
Davis) i la Deutsches Symphonie-Orchester Berlin 
(amb Ticciati).
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OBC CAMBRA

CARMEN SOLÍS
LIÙ 

RUBÉN AMORETTI
TIMUR

Nascuda a Badajoz, va estudiar piano, cant i 
música coral. Ha guanyat els concursos Manuel 
Ausensi, Villa de Abarán, Nuevas Voces ciudad de 
Sevilla, Operalia, Francesc Viñas, José Augusto 
Alegria (Portugal), Concurso de Logroño i la 
Targa d'argento de la fundació Alfredo Catalani 
de Lucca.
Ha interpretat els papers d’Amelia (Un Ballo in 
Maschera), Leonora (Il Trovatore), Tosca, Suor 
Angelica, Mimí (La Bohème) i Contessa (Le Nozze 
di Figaro). Ha actuat a França, Canadà, Alemanya, 
Itàlia, Portugal, i amb orquestres com l’ORTVE, 
Orquestra del Teatre del Liceu, Orquestra de 
l’Òpera de Quebec i les simfòniques de Madrid, 
Extremadura i les Illes Balears, sota les batutes 
de Plácido Domingo, Pedro Halffter, Daniel Lipton 
i Adrian Leaper. 
Entre els seus treballs més recents es troben 
Nedda a Bologna i Santiago, Soleá (El gato montés) 
i María del Pilar a Madrid, Il trovatore a Valladolid, 
Edgar i Le Villi amb l’ORTVE i Tosca a l’Izmir 
International Festival.

El baix burgalès ha cantat en teatres de 
prestigi com el Metropolitan de Nova York, 
Zurich  Opernhaus, Òpera de Lausanne, La 
Fenice de Venècia, San Carlo de Nàpols, 
Teatro  Bellas  Artes de Ciutat de Mèxic, 
Teatro Real de Madrid i Gran Teatre del Liceu 
de Barcelona, entre altres, i ha treballat 
sota la direcció de mestres com Nikolaus 
Harnoncourt, Pinchas Steinberg, Nello Santi, 
Zubin Mehta, Alberto Zedda, Rafael Frühbeck 
i Karel Mark Chichon. 
Recentment ha participat en produccions amb 
Los Angeles Opera i Plácido Domingo, al Teatro 
Colón de Buenos Aires, a la reinauguració del 
Suntory Hall de Tòquio i a una exitosa versió 
de La damnation de Faust al Palau de Les Arts 
de València. 
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JOAN CABERO
EMPERADOR ALTOUM

CARLOS DAZA
PING

JORDI CASANOVA
PANG

Nascut a Barcelona, va estudiar al Conservatori 
del Liceu i va debutar el 2004 amb l’espectacle 
La Petita Flauta Màgica d’Els Comediants al 
Liceu. L’any següent va debutar com a Conte 
di Almaviva a Le Nozze di Figaro al Teatro de la 
Farándula de Sabadell.
Ha cantat al Teatro Campoamor, l’Òpera de 
Bilbao, Teatro Villamarta, Teatres Principals 
de Mahó i Mallorca, Auditorio Alfredo Kraus, 
Teatro de la Maestranza i Auditorio Baluarte, 
a més d’actuar a Panamà, Colòmbia, Equador, 
Brasil, Corea del Sud i Itàlia. Recentment, ha 
treballat a Carmina Burana de La Fira dels Baus, 
La fille du régiment a Sevilla, Madame Butterfly a 
Oman amb el Festival de Peralada, i Hamlet i La 
Gioconda al Liceu.

Nascut a Reus, inicià la carrera de cant al 
Conservatori Superior Municipal de Música de 
Barcelona sota el mestratge de Myriam Francheri i 
Manuel Garcia Morante. Va obtenir el títol superior 
de cant al Conservatori del Liceu. 
Ha interpretat nombroses òperes de Donizetti, 
Mozart, Rossini i Haydn i ha cantat també les 
principals obres d’oratori, així com d’un gran 
nombre d’autors catalans i hispànics del període 
barroc i clàssic. Col·labora assíduament amb el 
guitarrista Jaume Torrent en cicles de lied de 
Schubert. Ha actuat en els principals teatres 
i sales de Catalunya i Espanya i a països com 
Alemanya, França, Andorra, Itàlia i Israel.

Cabero estudià piano sota la direcció de 
D. Rosich i S. Puche, i cant amb M. Pueyo. 
Posteriorment, a Stuttgart, cant amb H. Lips, 
interpretació amb M. Zanetti i K. Davis, i direcció 
amb E. List i P. Cao. Ha estat subdirector del 
Coro del Teatro Real de Madrid, director de la 
Sociedad Coral de Bilbao, director del Coro 
Nacional de España i director del Coro del 
Teatro Villamarta, a més de tenor líric de la 
companyia estable de l’Òpera de Dortmund. 
El seu repertori inclou La flauta màgica, Così 
fan tutte, Els mestres cantaires de Nuremberg, 
L'holandès errant, Passions de Bach, Missa 
Solemnis, Novena Simfonia... 
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BEÑAT EGIARTE
PONG

MARC PUJOL 
MANDARÍ

BEATRIZ FERNÁNDEZ

Va estudiar cant amb Montserrat Pueyo, Maty 
Pinkas, Edda Moser i Carlos Chausson i va assistir 
a l'Académie Musical de Villecroze. També ha 
treballat amb Dalton Baldwin, amb qui ha 
realitzat diversos recitals de lied. Ha col·laborat 
amb la Bayerisches Staatsoper de Munic, va ser 
semifinalista al concurs Operalia i el 2009 va 
ser premiat en el Concurs Internacional Boris 
Christoff (Bulgària).
Ha actuat a Berlín, Munic, Barcelona, Madrid, 
Oviedo i Sofia amb directors com Kent Nagano, 
Ivor Bolton, Daniel Oren, Harry Bicket, Christopher 
Hogwood, Antoni Ros Marbà, Victor-Pablo Pérez, 
Patrick Fournillier, Yutaka Sado, Renato Palumbo 
i Daniel Oren. A més, ha format part del Cor de 
Cambra del Palau de la Música.

Nascuda a Paiporta, és Diplomada en Magisteri 
Musical per la Universitat de València, Llicenciada 
en Clarinet pel Conservatori Superior de Música 
de València, Titulada en Piano pel Conservatori 
de Torrent, Llicenciada en Direcció d’Orquestra 
de Vents per la Royal School of Music of London 
i Llicenciada en Direcció d’Orquestra pel 
Conservatori Superior de Música de Múrcia.
Ha estat titular de nombroses bandes d’arreu 
del país. També ha dirigit diverses formacions
a tot el territori espanyol, a gran part d’Europa i 
a Mèxic. A l’actualitat, és directora titular de La 
Lira Castellonera, de l’Orquestra Filharmònica 
de la Universitat de València i subdirectora de la 
Banda Municipal de Barcelona.

Va ser deixeble de Giovanna Di Rocco, a més de 
rebre classes de Raúl Giménez, Eduard Giménez, 
Renata Scotto, Jaume Aragall i Montserrat 
Caballé. Únic tenor finalista al Concurs Montserrat 
Caballé (2013), va guanyar en la seva categoria en 
el Concurs Mirna Lacambra (2010).
Ha interpretat els rols de Ferrando (Così fan tutte), 
Tonio (La fille du Régiment), Fernando (La Favorita), 
Nemorino (L’elisir d’amore), Romeu (Romeu i Julieta), 
Frantz (Les contes d’Hoffmann) o Jaquino (Fidelio). 
Ha cantat al Liceu, Teatro de La Maestranza, 
Palau de la Música, Auditorio Nacional de Madrid, 
Auditorio de San Lorenzo del Escorial, Teatro São 
Pedro de São Paulo i Teatro Arriaga.
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VEUS-COR INFANTIL AMICS DE LA UNIÓ 
JOSEP VILA I JOVER director

Creat el 1996 i dirigit per Josep Vila i Jover des de la seva formació, destaca per la 
qualitat,l’eclecticisme i la singularitat de les seves produccions. Ha estat premiat 
amb el premi Guido d’Arezzo (2017), el primer premi al 47è Certamen Coral de Tolosa 
(2015) i la Silver Rose Bowl del concurs Let the Peoples Sing! (2013). Ha participat 
en el Festival Castell de Peralada (La Flauta Màgica el 2018 i Turandot el 2016) i a la 
Passió segons Sant Marc de Bach, dirigida per Jordi Savall, en una gira de concerts a 
Catalunya i França, i també ha pujat als escenaris de L’Auditori amb l’OBC (Kaddish i 
la Missa de Bernstein) i del Gran Teatre del Liceu (Conte de Nadal, Un Ballo in Maschera, 
Wherter, Macbeth i Otello).

La temporada vinent col·laborarà amb Lluís Vilamajó, Juan de la Rubia o el Gran Teatre 
del Liceu i actuarà a festivals com el Via Aeterna al Mont Saint Michel.

COR MADRIGAL 
MIREIA BARRERA directora

Va ser fundat per Manuel Cabero el 1951 i des de 1993 Mireia Barrera n’és la directora. 
Mostra predilecció pel repertori dels segles XX i XXI, amb un interès especial 
en els autors catalans. Paral·lelament, manté una important activitat simfònica, 
principalment en col·laboració amb l’OBC havent estat cor adscrit de L’Auditori i 
l’Orquestra. El 1962 va cantar en l’estrena mundial d’Atlàntida de Falla.

Ha estat dirigit per grans batutes com Celibidache, Frühbeck de Burgos, Gergiev, 
King, Pinnock, o Rostropóvitx i ha treballat amb orquestres com la Mariïnsky, National 
de Lille, Sttatskapelle Weimar o Nacional d’Hongria. També ha participat en diverses 
òperes al Liceu, ha col·laborat amb l’artista Perejaume i del 2011 al 2014 va realitzar 
una residència artística a l’Auditori de Vilafranca. Compta amb la col·laboració del 
Departament de Cultura.

POLIFÒNICA DE PUIG-REIG
EMMANUEL NIUBÒ director

Fundada el 1968, desenvolupa una intensa activitat a Catalunya i ha actuat a països 
d’arreu del món. A l’Argentina i Xile va acompanyar el President de la Generalitat en 
viatge oficial. Actualment, Josep Maria Conangla és el director musical i pianista, 
mentre que la direcció coral l'exerceix Emmanuel Niubò.

El seu repertori inclou des d’oratoris barrocs fins a musicals, passant per la música 
catalana, de la qual és reconeguda com a excel·lent intèrpret de sardanes, i ha 
participat en diverses òperes ampliant el Cor del Gran Teatre del Liceu. Al llarg de 
la seva trajectòria, ha actuat amb orquestres de gran prestigi i ha estat dirigida per 
mestres de nivell internacional. L’any 1993, amb motiu del 25è aniversari, li va ser 
atorgada la Creu de Sant Jordi.
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Sarah Bels violí · Albert Prat contrabaix · Adrián 
Moscardó trompeta · Noé Cantú fagot · Francesc 
Navarro clarinet · Vicent Pérez trombó · Joan Marc 
Pino percussió · Ferran Carvajal direcció artística i 
coreografia · Albert Tola i Ferran Carvajal dramaturgia i 
traducció · Judit Farrés, Ariadna Montfort i Anna Serra 
actrius/ballarines

a u d i t o r i . c a t
o b c . c a t

Coproducció: L'Auditori, Teatro Real Madrid i Thorus Arts

OBC CAMBRA

7 i 8 
de juny

HISTÒRIA DEL SOLDAT 
DE STRAVINSKI 
FERRAN CARVAJAL 

Preu: 20 €



ONO: EL MANDARÍ MERAVELLÓS | ONO DIRIGEIX LA 5A 
DE TXAIKOVSKI | FESTIVAL BEETHOVEN250 III: EL TRIPLE 
CONCERT |  SIMONE YOUNG DIRIGEIX PERIANES | ONO: 4A 
DE BRAHMS |  MĂCELARU: EL PRÍNCEP DE FUSTA

ORQUESTRA SIMFÒNICA
DE BARCELONA
I NACIONAL DE  CATALUNYA

OBC

Nou abonament 
de dijous de l’OBC
Gaudeix de la música simfònica també 
entre setmana! Sis cites essencials de 
la temporada a partir de 130 €

a u d i t o r i . c a t
o b c . c a t

Mitjans patrocinadorsL’Auditori és un consorci de


