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El contratenor Xavier Sabata presenta al Lliure amb un recital sobre la figura de 
l'emperador Alexandre el Gran, a partir d’òperes de Händel, Vinci, Porpora... 
Directes al segle XVIII acompanyats per l’orquestra barroca Vespres d’Arnadí, 
dirigida per Dani Espasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest espectacle forma part del mapa Arts i lletres d’aquesta temporada. 
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Montjuïc –22 de desembre 

L’Alessandro amante 

recital de Xavier Sabata i Dani Espasa 

orquestra Vespres d’Arnadí 
 

intèrprets  

Xavier Sabata contratenor 

orquestra barroca Vespres d’Arnadí 

concertino Lina Tur Bonet / violins I Alba Roca, Oriol Algueró i Fèlix Ferrer / 
violins II Farran Sylvan James, Edelweiss Tinoco, Pavel Amílcar i Ángela 
Moro / violis Núria Pujolràs i Jordi Armengol / violoncels Oriol Aymat i 
Oleguer Aymamí / contrabaix Mario Lisarde / oboès Pere Saragossa i Ivan 
Alcazo / fagot Carles Vallès / arxillaüt i guitarra barroca Miguel Rincón / clave 
i direcció Dani Espasa 

 
 

recital 

durada primera part 40' / pausa 15' / segona part 30’ 
 

 

seguiu #LAlessandroAmante al twitter 
 

 

 

horari 20:30h.  

 
preus 26,50€ 
 24€ compra avançada 

 22,50€ amb descompte 
 16,50€ Tarifa Plana Abonament Espectador (per a entrades fora d'abonament) 
 13,50€ Carnet Jove, -30 i tarifa Última Fila 
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L’Alessandro Amante és un recital que dibuixa la figura d'Alexandre el Gran 

a través de les òperes que li van dedicar grans compositors del barroc, des de 
l’últim quart del segle XVII fins a la primera meitat del XVIII. Viurem els seus 
viatges i les seves conquestes a través dels seus propis ulls i els dels seus 
acompanyants; celebrarem les seves victòries, els seus amors i alguna derrota 
gràcies a la música de G. F. Händel, L. Vinci, N. Porpora, L. Leo, F. Mancini i A. 
Steffani, entre d'altres. La gran majoria d’aquestes àries han estat oblidades 
durant segles, i podem assegurar que veuen la llum i són interpretades altre 
cop després que fossin estrenades fa tres-cents anys. 

Per què Alexandre el Gran? D’entrada, perquè és el personatge històric més 
musicat de tota la història de l’òpera ‒hi ha més de seixanta-cinc òperes que 
tenen de protagonista Alexandre‒, però no només és això. Alexandre va ser 
una figura complexa i contradictòria, capaç de la violència, l’arrogància i 
l’ambició implacable d’un conqueridor, però també de la generositat de qui 
reconeix la humanitat de l’enemic sentint-lo com un semblant. A través 
d’aquesta figura, podem fer un doble viatge: per un costat, el viatge biogràfic de 
la figura històrica ‒sovint alterat pels interessos dels llibretistes que adaptaven 
l’argument segons els gustos de l’època o la funció de la peça (en aquest 
recital hi ha òperes el llibret de les quals va ser escrit per poetes tan importants 
com Metastasio o bé, per altra banda, hi trobem cardenals/llibretistes que 
utilitzaven la figura d’Alexandre el Gran per alliçonar moralment).I per l’altre 
costat, tenim el viatge musical. En aquest recital repassem setanta-cinc anys 
de música, una època en què gairebé cada vint anys canviava l’estil, en la qual 
l’òpera s’acabava d’inventar i els compositors adaptaven el seu llenguatge als 
gustos del públic i a les capacitats tècniques dels cantants, creant estils molt 
diversos i personals. Així doncs, L’Alessandro Amante és un mosaic de 
moments: d’escenes de la vida d’Alexandre, però també d’estils musicals molt 
diversos. Aquest mosaic, elaborat amb textures molt diferents, forma una gran 
fotografia d’un personatge absolutament fascinant, complex i contradictori: un 
ÉSSER HUMÀ que es va autodivinitzar però que, de portes endins, és tan fràgil 
com qualsevol de nosaltres. 

Xavier Sabata 
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programa 

 
primera part 
 
G. Bononcini (1670-1747) 
Preludi de l'òpera Abdolomino (Nàpols, 1711), Presto. 
De l’òpera L’Euleo festeggiante nel ritorno d’Alessandro Magno dall’Indie (Viena 
1699): “Da tuoi lumi”, ària. “Chiare faci”, ària. 
 
F. Mancini (1672-1737) 
Simfonia de l'òpera Alessandro il Grande in Sidone (Nàpols, 1706). 
 
G. B. Pescetti (1704-1766) 
De l'òpera Alessandro nell’Indie (Venècia, 1732): “Serbati a grande imprese”, 
ària. 
 
N. Porpora (1686-1768) 
De l’òpera Poro (Torí, 1731): “Destriar ch’all’armi usato”, ària. 
 

 
 
segona part 
 
A. Steffani (1654-1728) 
Obertura de l’òpera Il Zero di Leonato (Hannover, 1691), Lentement, Allegro. 
 
A. Draghi (1634-1700) 
De l’òpera La Vittoria della fortezza (Viena, 1687):“È insoffribile temerità”, 
arietta. “Premi e penes sono fiori”, arietta. 
 
L. Leo (1694-1744) 
De l’òpera Alessandro in Persia (Londres, 1741): “Dirti, ben mio, vorrei”, ària. 
 
G. F. Handel (1685-1759) 
Obertura de l'òpera Alexander’s Feast (Londres, 1736), Maestoso, Allegro, 
Andante. 
De l’òpera Poro (Londres, 1731): “Se possono tanto due luci”, ària.  
De l’òpera Alessandro (Londres, 1726): “Vano amore”, ària. 
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la premsa ha dit 

 

“Després de l’obertura de La superbia d’Alessandro (1690) d’Agostino Steffani i 
el preludi d’Abdolomino (1699) de Bononcini, el contratenor es va enfrontar a 
dues àries d’aquesta obra que situa el conqueridor a l’índia, totes dues d’un 
encès romanticisme, ‘Da tuoi lumi’ i ‘Chiare faci’. Amb elles va aflorar la 
sensibilitat i expressivitat pròpia d’un artista que també és actor i té una 
capacitat enorme de comunicació. ‘Serbati a grande impresse’, d’Alessandro 
nell’Indie (1732) de Giovanni Battista Pescetti, va deixar empremta amb una 
segona interpretació de la versió de Vinci creada tres anys abans. La mateixa 
lletra per a l’emocionant cant de l’heroi a l’honor i al perdó. (···) En una intensa 
segona part amb l’esmentada ‘Serbati…’ va enfrontar-se a ‘Se possono tanto 
due luci’, una ària de Poro, re dell’Indie de Händel (1731), (···) i l’amorosa ‘Dirti 
ben mio, vorrei’ d’Alessandro in Persia de Leo (1741) i la vertiginosa coloratura 
de ‘Vano amore’ d’Alessandro de Händel (1726) van tancar la clamorosa sessió 
(···). Un bon inici per a un projecte que només li falta un sospir per estar 
plenament quallat.” 

César López Rosell (El Periódico) 
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l’intèrpret 

Xavier Sabata 

S’ha consolidat com un dels millors 
contratenors de la seva generació. Nascut a 
Avià (Catalunya), es forma com actor a 
l’Institut del Teatre de Barcelona i es 
perfecciona a l’Esmuc i a la 
Musikhochschule de Karlsruhe. Després 
dels seus primer èxits al costat de William 
Christie i Les Arts Florissants, comparteix 
escenari amb orquestres com Europa 

Galante, Collegium 1704, Orquestra de Venècia, I Barocchisti, Al Ayre Español, El 
Concierto Español i Orquesta Barroca de Sevilla, i col·labora amb directors com 
Biondi, Jacobs, Savall, Curtis, Garrido, Bonizzoni, Fasolis, Marcon, Diaz Latorre, 
Bolton, Petrou, Minasi, Bicket i Moulds. El seu estatus d’estrella ascendent s’ha 
confirmat amb guardons com el Premio Ópera Actual 2013 i el Premi Tendències 
2014.  

És un convidat freqüent al Théâtre des Champs-Elysées, Palais des Beaux-Arts 
(Brussel·les), Teatro Real de Madrid, Liceu i Palau de la Música de Barcelona, La 
Fenice de Vaenècia, Opéra de Cracovia, Opéra de Lausanne, Grand Théâtre de 
Genève, Theater an der Wien de Viena, Salle Txaikovski de Moscou i a les sales més 
importants de Londres i de Nova York. Ha cantat als Festivals d’Innsbruck, Aix-en-
Provence, Ambronay, el Festival Händel de Halle, Via Stellae de Santiago i Festival 
Castell de Peralada.  

El seu repertori s’estén des de Monteverdi a creacions contemporànies com Oscar und 
die Dame in Rosa de Fabrice Bollon estrenada a Friburg. El 2013, el seu concert Bad 
Guys va fer furor a Caen, Friburg, Sevilla i Barcelona. El seu darrer enregistrament, I 
Dilettanti, també va tenir molt bones crítiques. Va gravar el rol de Tassile a Alessandro 
de Händel –per a Parnassus Arts productions–, disc que va rebre ni més ni menys que 
onze premis internacionals. L’any 2014 Xavier Sabata va enregistrar per a Naïve el rol 
principal de Tamerlano de Händel, confirmant l’èxit del jove contratenor català (Àlbum 
de la setmana del Sunday Times l’abril del 2014), Choix de l’Edition de la revista 
Gramophone (agost del 2014) i premi Melómano de Oro.  

Durant la temporada 2014-15, Xavier Sabata va continuar realitzant una gira amb 
Tamerlano començada el 2013. També reprendre la Gala des Contreténors al costat 
de Max Emanuel Cencic, Yuriy Mynenko i Franco Fagioli, un programa que va causat 
sensació a Potsdam, Versalles, Karlsruhe i Hamburg i que sortirà editat pròximament 
sota la marca Decca. A l’Opéra de Frankfurt va interpretar Alidoro en l’Orontea de 
Cesti, al Festival Händel de Halle cantà Tassile a Alessandro i debutà a l’Òpera de 
Budapest amb el paper principal a Farnace de Vivaldi. Tornà al Theater Freiburg amb 
una producció d’Orlando de Händel. 
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el director 

Dani Espasa 

Nascut a La Canonja, va estudiar piano 
als Conservatoris de Tarragona i 
Barcelona, i arquitectura a la UPC de 
Barcelona. Ha treballat de compositor, 
pianista i director musical d'espectacles 
de dansa, cinema, televisió i, sobretot, 
de teatre, col.laborant amb directors 
com Lluís Pasqual, Calixto Bieito, Josep 
Maria Flotats, Joan Ollé i Sergi Belbel. 

Actualment és professor d'Improvisació i de Música de cambra a l'Escola 
Superior de Música de Catalunya (ESMUC). Des del 2005 és director de 
l'orquestra barroca Vespres d'Arnadí. 

A més de ser productor i compositor de diversos discs de Lídia Pujol, també és 
director musical, pianista i acordionista de la cantant Maria del Mar Bonet. Ha 
dirigit l'ensemble de música contemporània Bcn216, i ha estrenat i enregistrat 
peces per a piano del compositor Joan Albert Amargós i Enric Granados. Des 
del 2003 és pianista i clavecinista col·laborador de l'Orquestra Simfònica de 
Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC), amb qui ha enregistrat com a solista 
pels segells Naxos, Harmonia Mundi i BIS Records. 

Després de completar els estudis de clave i baix continu amb Béatrice Martin a 
l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), cursos amb Pierre Hantaï i 
Olivier Beaumont, i estudis de música de cambra amb J. Savall, P. 
Memelsdorff, J. - P. Canihac i M. Kraemer, inicia una intensa activitat en grups 
de música barroca, renaixentista i medieval. En aquesta etapa treballa amb 
Hespèrion XXI, Le Concert des Nations, Mala Punica, La Hispanoflamenca, Les 
sacqueboutiers de Toulouse, La Caravaggia i MUSIca ALcheMIca. Ha actuat 
en prestigiosos festivals de música i sales de concerts d'Europa, Amèrica i 
Àsia.  
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l’orquestra 

Vespres d’Arnadí 

Vespres d'Arnadí és una orquestra 
barroca creada l'any 2005 per Dani 
Espasa i Pere Saragossa, que ofereix 
versions plenes d'emoció, frescor i 
espontaneïtat, utilitzant instruments 
d'època i basant-se en fonts 

històriques. El seu nom recorda els concerts que, al segle XVIII, eren 
habitualment oferts als vespres com a postres dels sopars distingits de nobles i 
burgesos. Carabassa, sucre i ametlles són els ingredients de l’arnadí, un dels 
postres més antics del sud de València.  

El conjunt ha actuat en importants festivals de música antiga i clàssica 
d’Europa com ara el Festival Händel de Halle, festivals de música antiga de 
Praga, Madeira, Sevilla i Pirineus, Festivals de Santander, Via Stellae de 
Santiago de Compostela, Ciclo Bach i Universo Barroco de Madrid, Festivals de 
Peralada, Torroella de Montgrí. 

El primer CD de Vespres d'Arnadí, Pièces de Simphonie de Charles 
Desmazures (1669-1736), va rebre molt bones crítiques i va guanyar la Muse 
d'Or el 2010. El segon disc va aparèixer en 2011 i està dedicat a la música 
religiosa del Josep Mir i Llussà, premiat amb la Muse du mois durant tres 
mesos i amb excel·lents crítiques. Al juny del 2015 va aparèixer el tercer disc 
que forma part del programa d’avui, i que es va estrenar en concert al Festival 
Händel de Halle i el Festival Cidade de Lugo, i recentment al Petit Palau. Al 
juny de 2016 inicien el 1r. FESTIVAL VESPRES D’ARNADÍ a l'església de Sant Felip 
Neri de Barcelona, amb quatre concerts dedicats a la Venècia de Vivaldi i la 
seva relació amb Catalunya. Des de 2012, Vespres d’Arnadí rep ajuts del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya com a formació estable 
i des del 2015 com a orquestra prioritària de Catalunya. El grup també rep ajuts 
de l'Institut Ramon Llull per sufragar les despeses de viatges fora de Catalunya. 

 

més informació www.vespresdarnadi.com 


