
El complex llenguatge operístic
aplega una sèrie de manifestacions
artístiques que van més enllà de la
música per endinsar-se en el teatre,
la literatura, les arts plàstiques i el
cinema. L’any 1607 Claudio
Monteverdi estrenava la favola in
musica L’Orfeo a la ciutat de
Màntua i inaugurava l’òpera moder-
na. Des d’aleshores, el gènere s’ha
estès i diversificat i ha adquirit una
enorme complexitat i popularitat.
Avui dia, qui més qui menys
tothom ha sentit a parlar de l’òpera
i n’ha escoltat mil i un fragments, ja
sigui en teatres, al llarg de projec-
cions de pel·lícules al cinema o fins
i tot en anuncis televisius. Durant
400 anys, l’òpera ha passat per tota
mena de períodes i vicissituds, però
es manté, avui, més viva que mai.
El curs presenta els grans moments
de la història de l’òpera, amb il·lus-
tracions visuals i auditives conve-
nientment comentades.

Dimarts 6 novembre | 17.00 h
ELS ORÍGENS DE L’ÒPERA
Les camerate florentines. Claudio
Monteverdi i la música psicològica:
les tres grans òperes monteverdia-
nes (L’Orfeo, L’incoronazione di
Poppea i Il ritorno d’Ulisse in
patria. Les primeres passes: de
Màntua a Venècia. Els primers
teatres públics venecians. El geni de
Cavalli: La Calisto.

Dimarts 13 novembre | 17.00 h
L’ÒPERA BARROCA I LA VEU
HUMANA
Les tipologies vocals a partir de l’ò-
pera barroca. Els números musicals
i la divisió estructural de l’òpera:
obertura, recitatius, cors i àries da
capo. L’“imperi” dels castrats.
França: Lully i Rameau. Les prime-
res “querelles”. Anglaterra: Henry
Purcell i Georg Friedrich Händel.

Dimarts 20 novembre | 17.00 h
EL SEGLE XVIII
El naixement de l’òpera bufa a par-
tir de La serva padrona. Naixement
i consolidació de l’escola napolitana.
Les querelles i reformes: Gluck. El
geni de Mozart: psicologia dels per-
sonatges, tipologia vocal mozartia-
na. Les tres òperes de Mozart i Da
Ponte (Le nozze di Figaro, Don
Giovanni, Così fan tutte)

Dimarts 27 novembre | 17.00 h
L’ÒPERA ITALIANA
AL SEGLE XIX
L’últim període del bel canto:
Gaetano Donizetti, Vincenzo Bellini.
La comicitat de Gioacchino Rossini.
Verdi i el Risorgimento: el drama
verdià i les seves influències. Verdi i
Shakespeare.

CICLE DE CONFERÈNCIES

Introducció a la història
de l’òpera
Curs a càrrec de Jaume Radigales

Dimarts 4 desembre | 17.00 h
L’ÒPERAALEMANYA
AL SEGLE XIX
El naixement de l’òpera nacional:
primers autors (Ludwig van
Beethoven, Carl Maria vonWeber,
Friedrich Flotow). Cap a un nou con-
cepte: l’“obra d’art total”. Richard
Wagner: l’òpera i els seus nous
“espais socials”. De Bayreuth a L’anell
del Nibelung. Wagner i la política.

Dimarts 11 desembre | 17.00 h
MÉS ENLLÀ DE L’ÒPERA
Òpera i nacionalisme al segle XIX:
França, Rússia, països eslaus.
Espanya i Catalunya. L’espectacle
operístic al segle XX: grans noms
i grans reptes. De Richard Strauss
al verisme. El públic i la posada en
escena de l’òpera avui. L’òpera i les
noves tecnologies: del cinema a la
realitat virtual.

Dissabte 27 d’octubre | 17.30 h
Diumenge 28 d’octubre | 12.00 h
16 cordes amb molt de ritme!
The Graffiti Classics

Dissabte 17 de novembre | 17.30 h
Diumenge 18 de novembre | 12.00 h
Música dels Balcans dins
d’una maleta
Los Moussakis

Dissabte 24 de novembre | 17.30 h
Diumenge 25 de novembre | 12.00 h
Mozart alla jazz
Uri Caine Ensemble

Dissabte 15 de desembre | 17.30 h
Diumenge 16 de desembre | 12.00 h
Papageno & Cia.
L’Harmonia de Cambra

Jaume Radigales, crític musical
de La Vanguardia i de Catalunya
Música i professor de la Facultat
de Ciències de la Comunicació
Blanquerna de la Universitat
Ramon Llull.

Preus
Per sessió: 2,00 €

LKXA, Club Estrella, Carnet
Jove i Carnet +25: 1,00 €

Preus
Per concert: 3,00 €

LKXA, Club Estrella, Carnet
Jove i Carnet +25: 1,50 €

Servei d’informació de l’Obra Social
Fundació “la Caixa”
Tel.: 93 495 39 45
De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h

CaixaForum
Av. Marquès de Comillas, 6-8
08038 Barcelona
Fax: 93 476 86 35
www.laCaixa.es/ObraSocial

Horari
De dimarts a diumenge, de 10 a 20 h
Dissabtes, de 10 a 22 h
Dilluns tancat (excepte festius)

Venda d’entrades

(A ServiCaixa, fins a 1 hora abans
de l’activitat; i a Internet i per telèfon,
fins a 3 hores abans)
Taquilles de CaixaForum
Adquisició d’entrades
amb targetes “la Caixa”
50% de descompte

Mediateca – Espai de consulta
Art multimèdia i músiques
www.mediatecaonline.net
De dimarts a divendres, de 10 a 20 h
Dissabtes, de 10 a 14 h i de 16 a 22 h
Diumenges, dilluns i festius tancat
Entrada gratuïta

Cafeteria - Restaurant
Laie - CaixaForum
De diumenge a divendres, de 10 a 20 h
Dissabtes, de 10 a 22 h
Tel.: 93 476 86 69
caixaforumcafe@laie.es

Llibreria
Laie - CaixaForum
De diumenge a divendres, de 10 a 20.30 h
Dissabtes, de 10 a 22 h
Tel.: 93 476 86 59
caixaforum@laie.es

Transports
Metro: Espanya, línies 1 i 3
FGC: Espanya, línies S3, S33, S4, R5, R6
Autobusos:
Línies 9, 13, 27, 30, 37, 50, 56, 57, 65, 79,
91, 105, 106, 109, 157, 165
Línies L72, L80, L81, L86, L87, L95

Aparcament B:SM
Entrada per Av. Maria Cristina
i Av. Rius i Taulet
Accés directe a CaixaForum
per planta -1
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Foto: Antoni Bofill

L’Harmonia de Cambra. Foto: Ferràn BorràsThe Graffiti ClassicsLos Mousakis. Foto: Lluís Salvadó

Concerts familiars

Programació
de música
Octubre-desembre 2007



L’anell del Nibelung
Wagner per a la història

La històrica producció de L’anell
del Nibelung, de Richard Wagner,
amb direcció musical de Pierre
Boulez i una posada en escena de
Patrice Chéreau, filmada en directe
en el Festival de Bayreuth, va revo-
lucionar fa gairebé tres dècades la
concepció escènica de la monumen-
tal tetralogia wagneriana.
El muntatge, en una producció que
va marcar el centenari de la creació
del genial Anell en el teatre somiat

i concebut per Wagner, es va poder
veure al turó sagrat entre el 1976
i el 1980, entre apassionades polèmi-
ques causades sobretot per la revolu-
cionària lectura teatral que en feien
Chéreau i el seus col·laboradors,
Richard Peduzzi (decorats) i Jacques
Schmidt (vestuari). Tampoc no es va
escapar de les dures crítiques l’objec-
tiva i “desapassionada” direcció
musical de Pierre Boulez, que va ofe-
rir una aproximació sonora al drama
wagnerià d’una transparència i una
precisió orquestral inusitades. Es va
tractar d’un muntatge històric, en
definitiva, amb les veus estel·lars de
Gwyneth Jones, Donald McIntyre,
Peter Hoffmann, Jeannine
Altemeyer i Matti Salminen. Teatre
musical pur, entès com un lloc de
confrontació espiritual i de retroba-
ment actiu entre intèrprets i públic,
al servei del revolucionari i modern
pensament wagnerià.

L’ANELL DEL NIBELUNG
Director d’escena: Patrice Chéreau,
director musical: Pierre Boulez,
Real.: Brian Large,
Prod.: Unitel, All., 1980, color, VOSE

Diumenge 4 de novembre | 17.00 h
L’or del Rin, 143 min.

Diumenge 18 de novembre | 17.00 h
La valquíria, 215 min.

Diumenge 2 de desembre | 17.00 h
Siegfried, 228 min.

Diumenge 16 de desembre | 17.00 h
El capvespre dels déus, 248 min.

LES MÚSIQUES DE CAIXAFORUM

Wagner
Concerts
El vast i ric univers musical de
Richard Wagner (1813-1883) és ple
d’enigmes, claus i misteris que
l’oient ha de desxifrar. Aquest cicle
ens submergeix en la música i la
iconografia del compositor amb
diferents propostes que ofereixen
una nova mirada sobre la seva obra
i que inclouen concerts amb adapta-
cions per a diferents formats de
música de cambra de fragments
dels seus cèlebres drames musicals.
També es fa una anàlisi detallada de
la tetralogia de L’anell del Nibelung
mitjançant un curs monogràfic i un
cicle de música filmada. Tot plegat,
una oportunitat per descobrir nous
matisos en la seva obra i apropar-
nos a un dels grans mestres del
segle XIX que, al marge de les polè-
miques i contradiccions que envol-
ten la seva figura, va trencar esque-
mes i va exercir una gran influència
en el desenvolupament de la música
i l’art posteriors.

Diumenge 14 d’octubre | 19.30 h
OXALYS
Obres de P. Hindemith,
C.M. von Weber, H. Bärmann,
F. Liszt i R. Wagner

A la manera d’una petita orquestra,
Oxalys és capaç d’interpretar tota
mena de repertoris, amb una aproxi-
mació fresca i innovadora, buscant
els enllaços i contrastos entre les
diferents èpoques. En aquesta oca-
sió ens presenta, amb la seva quali-
tat inqüestionable, la música de
Wagner i d’altres autors contempo-
ranis i posteriors al compositor ale-
many.

Diumenge 28 d’octubre | 19.30 h
SOFYAMELIKYAN I EMILIO
GONZÁLEZ SANZ, pianos
Obres de F. Liszt i R. Wagner

Impulsats per una mateixa manera
de concebre i viure la música, Sofya
Melikyan i Emilio González van
unir els seus talents per formar un
carismàtic duet de piano, el qual
compaginen amb les seves respecti-
ves i brillants trajectòries com a
solistes. Amb la sensibilitat que els
caracteritza, interpretaran peces de
Liszt i adaptacions d’obres de
Wagner d’autors com ara Reger,
Dukas o el mateix Liszt.

Diumenge 11 de novembre | 19.30 h
CHRISTIANNE STOTIJN,
mezzosoprano

JULIUS DRAKE, piano
Lieder d’E. Grieg, R. Strauss
i R. Wagner

A l’enorme capacitat expressiva
i intensitat dramàtica de la veu de la
mezzosoprano Christianne Stotijn,
s’hi afegeix la mestria d’un dels pia-
nistes acompanyants més valorats
i experimentats del panorama inter-
nacional, Julius Drake. Junts, ens
ofereixen un atractiu programa que
mostra les diferents aproximacions
al gènere d’autors tan singulars com
ara Edvard Grieg, Richard Strauss i
Richard Wagner.

Divendres 23 de novembre | 21.00 h
Dissabte 24 de novembre | 21.00 h
Diumenge 25 de novembre | 19.30 h

URI CAINE ENSEMBLE
Obres de W.A. Mozart i R. Wagner

Les adaptacions d’obres dels grans
autors de la música clàssica que fa
el pianista i compositor nord-americà
Uri Caine no deixen mai indiferent.
Amb un gran prestigi en l’escena
jazzística i avalat per una cultura
musical eclèctica que abasta tots els
gèneres i estils, ara ens presenta,
amb el seu conjunt peces de Mozart
i una nova versió del seu treball
Wagner a Venècia, en el qual recrea
l’esperit de les bandes que arranja-
ven i interpretaven la música de
Wagner davant el Cafè Quadri, a la
plaça de Sant Marc de Venècia.

Per entrar en aquesta altra dimensió
temporal que representa el “temps
wagnerià”, cal que ens oblidem de
tota mena de presses. En aquestes
quatre sessions dedicades a la tetra-
logia L’anell del Nibelung trobarem
les claus per comprendre i gaudir
d’una immensitat que, paradoxal-
ment, parteix de diminuts motius
musicals. A més d’explicar-ne l’es-
tructura musical i literària, i el seu
context històric, també situarem
aquesta obra magna en el marc
d’una sorprenent mitologia nòrdica
que l’autor reconstrueix a partir dels
fragments transcrits d’una tradició
oral gairebé perduda.

Dimarts 9 d’octubre | 17.00 h

L’or del Rin, pròleg de L’anell
del Nibelung
La pedra d’or que garanteix l’equili-
bri còsmic des del fons del riu Rin
és robada per convertir-se en un
anell de poder absolut. Al mateix
temps, els déus, encegats de mega-
lomania, es fan construir una forta-
lesa eterna. Així comença una his-
tòria de conseqüències insospita-
des, present en tantes altres mos-
tres artístiques des de l’edat mitja-
na fins a les més recents variants
cinematogràfiques.

Wagner: la tetralogia pas a pas

Duo Melykian-González

Julius Drake
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Uri Caine

Christianne Stotijn

Preus
Per concert: 10,00 €

LKXA, Club Estrella, Carnet
Jove i Carnet +25: 5,00 €

Curs a càrrec de:
Esteve Alemany, professor del Conservatori
Superior del Liceu de Barcelona

Amb la col·laboració de:

Preus
Per sessió: 2,00 €

LKXA, Club Estrella, Carnet Jove,
Carnet +25: 1,00 €

L’Uri Caine Ensemble també
ens oferirà dos concerts familiars
el dissabte 24 i el diumenge
25 de novembre

Curs monogràfic amb il·lustracions musicals Cicle de música filmada

Presentació de les sessions:
Javier Pérez Senz, periodis-
ta i crític musical

Amb la col·laboració de:

Direcció artistica Christian
Labrande, Classifilms

Preus
Per sessió: 2,00 €

LKXA, Club Estrella, Carnet
Jove, Carnet +25: 1,00 €

Dimarts 16 d’octubre | 17.00 h
La valquíria, primera jornada
de L’anell del Nibelung
Comencen a aparèixer éssers
humans en el relat wagnerià: una
parella de bessons engendra un
heroi, la mort del qual retornarà l’or
a les aigües primigènies. En un altre
pla, Brunilda, una de les valquíries
(les amazones divines de l’olimp nòr-
dic), queda adormida sobre una roca
envoltada de foc en un final d’alt vol-
tatge emocional i musical que vessa
romanticisme per cada compàs.

Dimarts 23 d’octubre | 17.00 h
Siegfried, segona jornada
de L’anell del Nibelung
El jove Siegfried recupera, sense
saber-ne gaire bé el significat, l’anell
procedent de l’or original i totes les
riqueses que aquest ha generat. Un
gran tresor acumulat, i del qual no
han pogut gaudir mai els que l’han
posseït, queda abandonat a la Cova
de l’Enveja. Però l’autèntic tresor el
troba Brunilda, la qual, havent per-
dut la condició de divinitat, es des-
perta com a dona en un món que
no entendrà.

Dimarts 30 d’octubre | 17.00 h
El capvespre dels déus, tercera
jornada de L’anell del Nibelung
Amb mil meandres argumentals i
desenes de personatges, arribem al
final d’una saga on tot l’esplendor
dels antics déus ha anat minvant per
donar lloc a un nou cicle de vida.
Brunilda ha comprès tot allò que no
entenia. L’or és restituït al seu lloc,
però ja res no serà com abans.

L'or del Rin | Bayreuth, 1980 | Foto: Unitel


