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LA CINQUENA DE MAHLER

Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu
Josep Pons, director

Una de les creacions musicals més aclamades de la història, immortalitzada per Visconti
a la seva pel·lícula Mort a Venècia.
El Gran Teatre del Liceu i la seva Orquestra Simfònica volen ser presents a diversos
indrets del territori català i ho faran amb aquesta obra excepcional. De gran complexitat
i plena de contrastos (des de la simplificació del bellíssim Adagietto fins a la
sumptuositat del darrer temps), és lírica, però alhora propera al dramatisme.
Immortalitzada per Luchino Visconti com a banda sonora del film Mort a Venècia (1971),
aquesta partitura forma part del repertori universal.
El director Josep Pons, reconegut mahlerià, oferirà una lectura analítica, transparent i
poètica d’aquesta pàgina que representa una introspecció, des del més íntim i profund
de la condició humana fins a la lluminositat d’un grandiós final, passant pel regust de la
música popular o l’amor més sentit.

Programa

Simfonia núm. 5 en Do sostingut menor

G. Mahler

Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu
L’Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu és l'orquestra més antiga de l’Estat
Espanyol, dirigida actualment pel mestre Josep Pons. 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 Mascagni, 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 ibèrica
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 continuada durant totes les temporades del Teatre.
Internacionalment cal destacar el Concert per la Pau i els Drets Humans, organitzat per la
Fundació Onuart, retransmès des de la seu de les Nacions Unides a Ginebra el passat 9 de
desembre del 2017.
Després de la reconstrucció de 1999 han estat directors titulars Bertrand de Billy (19992004), Sebastian Weigle (2004–2008), Michael Boder (2008–2012) i, des de setembre del
2012, Josep Pons.

Josep Pons, director
Considerat un dels directors més rellevants de la seva generació, Josep Pons és el
director musical del Gran Teatre del Liceu.
L’any 1985 va fundar l’Orquestra de Cambra Teatre Lliure i, l’any 1993, la Jove Orquestra
Nacional de Catalunya. És director honorari de l’Orquesta y Coro Nacionales de España
i de l’Orquesta Ciudad de Granada, de les quals va ser director artístic i titular. Va ser
també director musical executiu de les cerimònies olímpiques de Barcelona 92.
L’any 1999 va ser distingit amb el Premio Nacional de la Música que atorga el Ministeri
de Cultura, és acadèmic numerari de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts i doctor
honoris causa de la Universitat Autònoma de Barcelona. El 2019 va ser guardonat amb
la Medalla d’or al mèrit en les Belles Arts.
Ha enregistrat una cinquantena de títols per a Harmonia Mundi France i Deutsche
Grammophon, i n’ha obtingut els màxims guardons: Grammy, Cannes Classical Awards,
Grand Prix de l’Académie Charles Cross, Diapasson d’Or i Choc de la Musique.
Dirigeix habitualment les principals orquestres i ho fa a les sales d’arreu del món, i ha
establert una relació continuada amb l’Orchestre de París, la Philharmonia, la City of
Birmingham, la Gewandhaus de Leipzig, la Staatskapelle de Dresden, l’NHK de Tòquio o
la BBC Symphony Orchestra, amb la qual ha fet diverses aparicions als BBC Proms de
Londres. Va debutar al Gran Teatre del Liceu el 1993 i des del 2012 n’és el director
musical, amb l’encàrrec de projectar l’orquestra en l’àmbit internacional.

