ÒPERA NACIONAL DE VIENA
Saatsoper
L’Òpera Nacional de Viena és una de les més importants companyies d’òpera del món. Fins el 1920,
s´anomenà Òpera de la Cort Imperial i Reial de Viena, i és el centre neuràlgic de la vida musical
vienesa. El teatre original de la Opera Estatal és un edifici neorenaixentista, erigit entre el 1861 i 1869,
sobre un projecte dels arquitectes vienesos Van der Null i Sicard von Sicardsburg, inaugurat el 25 de
maig de 1869 amb l´Opera Don Giovanni. A les acaballes de la 2ª Guerra Mundial fou afectat pels
bombardejos, que destruiren els escenaris i la sala dels espectadors. La posterior reconstrucció del
teatre, respectant l´estil original, ofereix un total de 2284 places.
Richard Wagner (Leipzig, Alemanya, 1813 – Venècia, Itàlia, 1883).
Compositor, director d’orquestra, poeta i teòric musical alemany. Tot i que pràcticament només va
compondre per a l’escena, la seva influència a la música és un fet inqüestionable. Els grans corrents
musicals sorgits amb posterioritat, des de l’expressionisme fins a l’impressionisme, per continuació o per
reacció, troben en ell el seu veritable origen, fins al punt de que alguns crítics sostenen que tota la
música contemporània neix de l’harmonia, rica en cromatismes i en dissonàncies no resoltes, de Tristany
i Isolda.
Lohengrin
Gran òpera romàntica en 3 actes amb música i llibret de Richard Wagner, estrenada al teatre alemany
de Weimar el 28 d´agost del 1850. La història del personatge homònim està extreta d´un romanç
alemany, especialment del Parsifal. Aquesta òpera en particular fou la peça musical preferida per Adolf
Hitler. Aquest obra es considera la més “italiana” de les òperes wagnerianes.
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