
RÈQUIEM DE MOZART
Dissabte, 26 de novembre, 21 h

Orquestra i Cor del Gran Teatre del Liceu
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Rèquiem de Mozart

Una obra envoltada de misteri, capaç 
d’embriagar-nos amb el seu lirisme llu-
minós, i que, amb els seus contrapunts i 
fugues, ens endinsa en la inevitabilitat de 
la mort. Una peça d’extrema bellesa que 
és un clàssic de tots els temps. L’encàrrec 
es va fer anònimament per un aristòcrata 
que se’n volia apropiar. Mozart, malalt, 
s’hi va obsessionar, en considerar que era 
el seu propi rèquiem. No el va poder aca-
bar i el va haver d’enllestir el seu alumne 
F.X. Süssmayr seguint els esbossos i les 
instruccions d’un Mozart moribund. Una 
gran obra mestra universal.

El Cor del Gran Teatre del Liceu neix junta-
ment amb el teatre el 1847 i protagonitza 
des d’aleshores les estrenes a l’estat es-
panyol de la pràctica totalitat del repertori 
operístic, del barroc als nostres dies. Al llarg 
d’aquests gairabé 170 anys, el Cor del GTL ha 
estat dirigit per les més grans batutes, d’Ar-
turo Toscanini a Erich Kleiber, d’Otto Klem-
perer a Hans Knapperstsbusch, de Bruno 
Walter a Fritz Reiner, Richard Strauss, Ale-
xander Glazunov, Ottorino Respighi, Pietro 
Mascagni, Igor Stravinsky, Manuel de Falla 
o Eduard Toldrà, fins a arribar als nostres 
dies amb Riccardo Muti o Kirill Petrenko,  
i pels més grans directors d’escena.

El Cor del Gran Teatre del Liceu s’ha carac-
teritzat històricament per una vocalitat molt 
adequada per a l’òpera italiana, consolidant 
un estil de cant de la mà del gran mestre 
italià Romano Gandolfi assistit pel mestre 
Vittorio Sicuri, que en fou el director titular 
al llarg d’onze anys i que creà una escola que 
ha tingut continuïtat amb José Luis Basso i 
actualment amb Conxita García. També han 
estat directors titulars del Cor Peter Burian, 
Andrés Máspero i William Spaulding.

Programa

Wolfgang Amadeus Mozart

Música per a un funeral maçònic 
(Maurerische Trauermusik) 
KV 477 (479a)

Concert per a piano i orquestra núm. 23 
en La Major, KV 488

Rèquiem, KV 626

Fitxa artística

Elena Copons, soprano
Gemma Coma-Alabert, mezzosoprano
David Alegret, tenor 
José Antonio López, baríton

Ignasi Cambra, piano

Orquestra Simfònica del
Gran Teatre del Liceu
Josep Pons, director 

Cor del Gran Teatre del Liceu 
Conxita Garcia, directora

Considerat com un dels directors més re-
llevants de la seva generació, Josep Pons 
(Puig-reig, 1957) ha construït forts lligams 
amb orquestres com Gewandhauss de Leip-
zig, Staastkapelle de Dresden, Orchestre 
de Paris, City of Birmingham Symphony 
Orchestra, Royal Stockholm Philharmonic, 
Deutsche Kammerphilharmonie Bremen o 
BBC Symphony Orchestra, amb la qual ha 
fet diverses aparicions als BBC Proms de 
Londres. Des del 2012 és el director musical 
del Gran Teatre del Liceu i és també director 
honorari de l’Orquesta y Coro Nacionales de 
España. Ha estat director titular i artístic de 
l’Orquesta Ciudad de Granada i va ser funda-
dor de l’Orquestra de Cambra Teatre Lliure 
de Barcelona i de la Jove Orquestra Nacional 
de Catalunya. Va ser director musical de les 
cerimònies olímpiques Barcelona 92. L’any 
1999 va ser distingit amb el Premio Nacio-
nal de la Música que atorga el Ministerio de 
Cultura i és acadèmic de la Reial Acadèmia 
Catalana de Belles Arts. Ha enregistrat més 
de 50 títols per a Harmonia Mundi i Deutsc-
he Grammophon, havent obtingut els mà-
xims guardons: Grammy, Cannes Classical 
Awards, Grand Prix de l’Academie Charles 
Cross, Diapasson d’Or, Choc de la Musique. 
Va debutar al Gran Teatre del Liceu el 1993 i 
aquesta temporada dirigirà les produccions 
de Le Nozze di Figaro de Mozart, Elektra de 
Strauss i Don Giovanni de Mozart.

Josep Pons
director musical

Cor del Gran 
Teatre del Liceu

L’Orquestra Simfònica del Gran Teatre del 
Liceu és l’orquestra més antiga de l’Estat 
espanyol. Durant gairebé 170 anys d’història, 
l’Orquestra del Gran Teatre del Liceu ha estat 
dirigida per les més grans batutes, d’Arturo 
Toscanini a Erich Kleiber, d’Otto Klemperer 
a Hans Knapperstsbusch, de Bruno Walter 
a Fritz Reiner, Richard Strauss, Alexander 
Glazunov, Ottorino Respighi, Pietro Mascag-
ni, Igor Stravinsky, Manuel de Falla o Eduard 
Toldrà, fins a arribar als nostres dies amb 
Riccardo Muti o Kirill Petrenko.

Ha estat la protagonista de les estrenes del 
gran repertori operístic a la península ibèri-
ca del barroc als nostres dies i al llarg de la 
seva història ha dedicat també una especial 
atenció a la creació lírica catalana.

Va fer el seu debut el 1847 amb un concert 
simfònic dirigit per Marià Obiols, essent la 
primera òpera Anna Bolena, de Donizetti. 
Des de llavors ha actuat de forma continua-
da durant totes les temporades del Teatre. 
Després de la reconstrucció de 1999,han es-
tat directors titulars Bertrand de Billy (1999-
2004), Sebastian Weigle (2004–2008), 
Michael Boder (2008–2012) i, des de setem-
bre del 2012, Josep Pons.

Orquestra Simfònica del 
Gran Teatre del Liceu
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Diumenge, 15 de gener, 19 h
NÚRIA RIAL I DAVID ALEGRET 
AMB ALBERT GUINOVART

Dimarts 27 i dimecres 28 de desembre, 21 h
CONCERT DE VALSOS I DANSES
Orquestra Simfònica Sant Cugat

Dijous, 29 de desembre, 21 h
JÚLIA FARRÉS-LLONGUERAS
Granados i la cançó al tombant del segle


