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Amb el suport de

Divendres, 17 de febrer de 2023 

Alcina
GEORG FRIEDRICH HÄNDEL 



Òpera en tres actes  
Llibret d'Antonio Marchi basat en 
l’Orlando Furioso  de Ludovico Ariosto  
Estrena absoluta: 16/4/1735 a la Royal 
Opera House de Londres  
Estrena a Barcelona: 9/6/1943 
al Teatre Tívoli 
Estrena al Liceu: 21/3/1999
al Teatre Nacional de Catalunya 
(com a temporada del Liceu) 
Darrera representació al Liceu: 21/3/1999  

Total de representacions al Liceu: 6 

Durada total aproximada:  3 h i 40 min
Primer part: 1h i 45 min
Pausa: 30 min
Segona part: 1h i 25 min
 

Fitxa artística
 
Alcina Magdalena Kožená 
Morgana Erin Morley 
Bradamante Elizabeth DeShong 
Ruggiero Anna Bonitatibus  
Oronte Valerio Contaldo 
Melisso Alex Rosen 
Oberto Alois Mühlbacher

Les Musiciens du Louvre 
Director Marc Minkowski 

Consulteu les
biografies
clicant en 
el nom    

 

https://www.liceubarcelona.cat/ca/magdalena-kozena
https://www.liceubarcelona.cat/ca/erin-morley
https://www.liceubarcelona.cat/ca/elizabeth-deshong
https://www.liceubarcelona.cat/ca/anna-bonitatibus
https://www.liceubarcelona.cat/ca/valerio-contaldo
https://www.liceubarcelona.cat/ca/alex-rosen


Les Musiciens du Louvre 

Violí I
Alice Piérot
Claire Sottovia
Bérénice Lavigne
Mario Konaka
Alexandrine Caravassilis
Maria Papuzinska-Uss
Heide Sibley
Geneviève Staley-Bois
Julia Boyer
Laurent Lagresle

Violí II
Nicolas Mazzoleni
Paula Waisman
Alexandra Delcroix Vulcan
Roberto Rutkauskas
Agnieszka Rychlik
Martin Lissola
Koji Yoda
Katia Krasutskaya

Viola
David Glidden
Stéphane Rougier
Cécile Brossard
Joël Oechslin
Ivan Saez
Pierre Vallet

Violoncel
Gauthier Broutin
Elisa Joglar
Vérène Westphal
Aude Vanackère
Pierre Charles

Contrabaix
Christian Staude
Clotilde Guyon
Gautier Blondel

Flauta
Annie Laflamme

Oboè
Rodrigo Gutierrez
Gilberto Caserio de Almeida
Yanina Yacubsohn

Fagot
Jani Sunnarborg
Tomasz Wesolowski
David Douçot

Trompa
Hermann Ebner
Kurumi Kudo

Arpa / Orgue
Maria Shabashova
Yoann Moulin

Tiorba
Yasunori Imamura



Cor 

Soprano
Virginie Lefebvre
Macha Lemaitre
 
Alto
Jean Paul Bonnevalle
Sarah Jouffroy
 
Tenor
Philippe Bellet
Gauthier Fenoy
 
Baix
Arnaud Cornil
Jacques-François Loiseleur des Longchamps



Acte I
Alcina és una fetillera que viu en una illa 
encantada amb la seva germana Morgana 
i el general Oronte. Els seus pretendents 
han estat convertits en animals, vegetals 
o minerals. El seu últim presoner és 
Ruggiero, que manté la seva forma 
humana. El jove està tan captivat per 
Alcina que fins i tot ha oblidat la seva 
promesa, Bradamante. Aquest ha pres la 
forma de Ricciardo, el seu germà i, acom-
panyat pel seu tutor, Melisso, s’ha embar-
cat per trobar el seu manat. Ara han 
naufragat i es troben precisament a l’illa 
d’Alcina.
Al primer acte de l’òpera, Bradamante i 
Melisso han estat descoberts per Morga-
na, que se sent atreta pel suposat Ricciar-
do. Després, els duu a la cort d’Alcina, on 
retroben Ruggiero. També hi ha Oberto, 
noble que busca el seu pare.
Ruggiero, creient que parla amb Ricciar-
do, confessa que està enamorat d’Alcina. 
Morgana, a qui Oronte persegueix, 
anuncia que està disposada a protegir 
Bradamantre i Oronte, gelós, promet que 
es venjarà de Ruggiero explicant-li que 
Alcina estima en realitat Ricciardo.
Bradamante i Melisso intenten, en va, 
convèncer Ruggiero que el seu rival és en 
realitat la seva promesa, però Ruggiero 
no vol saber-ne res i demana a Alcina que 
mati Ricciardo. Morgana prega aleshores 
a Bradamante que abandoni l’illa.

Acte II
Melisso, disfressat d’Atlante, retreu a 
Ruggiero la seva actitud i li dóna un anell 
màgic que li donarà bona sort. De sobte, 
Ruggiero es veu lliurat de l’encanteri i 
rememora Bradamante.
Bradamante revel.la la seva identitat a 
Ruggiero. Mentrestant, Oberto es dispo-
sa a suplicar Alcina que l’ajudi a retrobar 
el seu pare. Oronte fa saber a la fetillera 
que Ruggiero ha escapat enduent-se 
l’espasa i l’escut. Amb una ària per a violí 
obligat, Morgana constata que Brada-
mante també ha escapat, però no ho vol 
acabar de creure.
Ruggiero se sent alliberat dels encanteris 
d’Alcina, però la fetillera continua insistint 
per atreure de nou el cavaller. Aleshores, 
invoca els esperits malignes per capturar 
de nou el seu antic amant.

Resum argumental



Acte III
Morgana persuadeix Oronte de creure en 
la seva bondat i de perdonar la inconstàn-
cia de la jove. Després, Alcina retroba 
Ruggiero i intenta, en va, retenir-lo.
Ruggiero canta el seu aparent triomf i 
Bradamante s’alegra dels esforços de la 
jove parella. Alcina comença a sentir-se 
perduda i enyora el seu antic amant, en 
un moment de debilitat. Un cor invisible 
prediu aleshores que una gran família 
sortirà del matrimoni entre Ruggiero i 
Bradamante. Oberto implora novament a 
Alcina que alliberi el seu pare.
Alcina no ha fet cas de les imploracions 
d’Oberto i fa matar un lleó que no era 
altre que el pare del jove. Després, la 
fetillera intenta separar de nou Ruggiero i 
Bradamante, però el cavaller fa saltar pels 
aires la caixa que amaga els secrets 
màgics d’Alcina. Automàticament, tots els 
éssers recuperen la seva forma humana, 
incloent el pare d’Oberto.

 



MOMENTS 
    MUSICALS

Acte I

«Di te mi rido» (Ruggiero)
«Sì, son quella» (Alcina)
«Tornami a vagheggiar» (Morgana)

Acte II

«Ama, sospira» (Morgana)
«Verdi prati» (Ruggiero)
«Ombre pallide» (Alcina)

Acte III

«Credete al mio dolore» (Morgana) 
«Stà nell’ircana» (Ruggiero)
«Non e amor, nè gelosia» 
(Ruggiero, Alcina, Bradamante)



Compositor. Georg Friedrich Händel (1685-1759) va 
ser un músic alemany, format a Itàlia –on va prendre 
contacte amb l’esplendor de l’òpera seriosa, i 
finalment nacionalitzat anglès. Va ser contemporani 
absolut de J.S. Bach i de Domenico Scarlatti, que van 
néixer el mateix any, i va gaudir d’un extraordinari 
reconeixement en vida, si bé no tant com a composi-
tor d’òperes (en va escriure una cinquantena) sinó 
com a autor d’oratoris, tot i que la seva producció en 
el terreny de la música instrumental i orquestral no 
és gens menyspreable.
A Londres, on es va establir definitivament el 1712, 
Händel va presentar amb èxit Rinaldo. Des d’alesho-
res, va exercir com a compositor però també com a 
empresari teatral, establint una oberta rivalitat amb 
col.legues com l’italià Nicola Porpora. 
Una de les particularitats del tractament de les 
òperes de Händel és el tractament de l’ària “da capo” 
(des del principi), de la qual va respectar l’esquema 
A-B-A (ràpid-lent-ràpid), tot i que en ocasions en va 
invertir l’estructura, respectant el canvi d’atmosferes 
entre la primera i l’última estrofa, però amb una 
disposició lent-ràpid-lent. Títols com l’esmentat 
Rinaldo (1711), a més de Giulio Cesare in Egitto (1724), 
Rodelinda (1725), Alcina (1735), Ariodante (1735) o 
Serse (1738) són alguns dels títols de Händel, 
feliçment recuperats des de la segona meitat del 
segle XX fins als nostres dies.

Llibret i llibretista. El llibret de l’òpera és del 
compositor Riccardo Broschi, germà de Carlo 
Broschi, cèlebre castrat conegut internacionalment 
amb el sobrenom de Farinelli. L’origen del text es 
troba en L’isola d’Alcina del mateix Broschi, a partir 
dels cants VI i VII del poema èpic Orlando furioso de 
Ludovico Ariosto (1516).

Estrena. Alcina es va estrenar a la Royal Opera 
House (Covent Garden) de Londres el 16 d’abril de 
1735, amb un èxit esclatant que ajudà a mantenir 
l’obra en cartell durant divuit representacions.

Estrena al Liceu. El 10 de març de 1999 i en plena 
temporada a l’”exili”, el Liceu va programar unes 
funcions de l’òpera de Händel al Teatre Nacional de 
Catalunya. La producció d’Herbert Wernicke va 
comptar amb la direcció musical de Rinaldo Alessan-
drini i amb les veus de Luba Orgonásová, Vesselina 
Kasarova, Ewa Podlés, María José Moreno, Francisco 
Vas i Felipe Bou. 
 

AMB 
    EL TELÓ 
ABAIXAT

Georg Friedrich Händel  
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