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DAVE BRUBECK. L’octogenari pianista
californià torna al Festival de Jazz de Barcelo-
na amb el seu actual quartet, format pel con-
trabaixista Michael Moore, el saxofonista Bob-
by Militello i el bateria Randy Jones. Dilluns,
21. 21.00 hores. Auditori.

HORACIO FUMERO. Contrabaixista ar-
gentí establert a Catalunya des del 1980, Fu-
mero presenta Desde Barcelona, un disc fruit
del seu permanent diàleg amb els músics lo-
cals. Dimarts, 22. 21.30 hores. Bikini.

SIGURROS. El grup islandès, autor d’una
música d’aires eteris i simfònics, presenta
aquesta vegada la seva obra més concreta
Takk.... Obriran el concert les també islande-
ses Amina. Dimarts, 22. 20.15 hores. Sidecar.

WAGNER PA. El projecte de mestissatge
tropicalista Brazuca Matraca impulsat per
aquest cantant brasiler instal.lat a Barcelona
ja té un nou disc en circulació. Es titula Melic.
Dimarts, 22. 22.30 hores. Sidecar.

EMIR KUSTURICA. El director de cine
bosnià torna de la seva excursió per terres ar-
gentines per presentar el seu espectacle de
rock de revetlla balcànica al capdavant de la
frenètica i imparable No-Smoking Orchestra.
Dimecres, 23. 21.30 hores. La Paloma.

THE BLIND BOYS OF ALABAMA.
Llegenda vivent de la música espiritual nord-
americana, aquest grup de persones grans ce-
gues s’encarrega d’inaugurar el cicle de con-
certs Els Grans del Gospel amb les seves goles
negres. Dimecres, 23. 21.30 hores. Auditori.

MAYDAY + ORENDA FINK. Doble
programa amb grups del segell d’Omaha Sad-
dle Creek, casa de Bright Eyes. Orenda Fink,
membre del duo Azure Ray, comparteix gira
amb Mayday, projecte de folk càlid, reflexiu i
gran cromatisme sonor de Ted Stevens. Dime-
cres, 23. 20.30 hores. Razzmatazz 3.

MARILLION. Estendard de l’onada de
rock simfònic dels 80, fa més de tres lustres
que el grup anglès té al davant el cantant Ste-
ve Hogarth. Ara recorre Europa avivant el seu
repertori clàssic i el del seu últim disc, Mar-
bles. Dimecres, 23. 20.20 hores. Bikini.

THE RAYNALD COLOM QUIN-
TET. El trompetista català de jazz, experi-
mentat en mil i un escenaris, presenta ara el
seu primer disc com a protagonista principal,
al qual ha donat l’eloqüent títol de My fifty
oneminutes. Dijous, 24. 22.00 hores. L’Espai.

APOLO / NITSA. Nou de la Rambla,
113. Tel. 93 441 40 01.www.sala-apolo.com
ATRIUM VILADECANS. Avinguda de Jo-
sep Tarradellas, s/n (Viladecans)
AUDITORI. Lepant, 150. 93 247 93 00.
www.auditori.com
BIKINI. Deu i Mata, 105.Tel. 93 322 00
05.www.bikinibcn.com
ESPAI BOCA NORD. Agudells,
37-45. Tel. 93 429 93 69. www.bocanord.
org
C3 BAR (CCCB). Montalegre, 5. Tel.
93 301 33 15.www.cccb.org
SALA CLAP. Serra i Moret, 6. Ma-
taró. 93 798 36 32.www.clap.ws
JAMBOREE. Plaça Reial, 17. 93 319 17
89.www.masimas.com
LUZ DE GAS. Muntaner, 246. Tel. 93
209 77 11.www.luzdegas.com
LA MIRONA. Amnistia Internacional, s/n.
Salt (Girona). 972 200 122.www.lamirona.net
PALAU DE LA MÚSICA. S. Francesc
de Paula, 2. 93 295 72 00.www.palaumusica.org
PALAU SANT JORDI. Passeig Olím-
pic, 5. 93 426 20 89.www.barnapro.com
RAZZMATAZZ (1-2-3). Al-
mogàvers, 122 / Pamplona, 88.
Tel. 93 272 09 10.www.salarazzmatazz.com
TEATRE ROMEA. Hospital, 51. 93 181
14 31.www.fundacioromea.org

les sales

Carícies de piano
NEW AGE

Suzanne Ciani s’instal.la al Petit Palau

Divendres
Dissabte

21.30 hores

LOCAL:Petit Palau
PREU:43 y

18
19

SUZANNE CIANI

ÒPERA

Joana surt del psiquiàtric
Una obra de Palomar i Simpson reivindica el seny de la reina castellana
MARTA CERVERA
mcervera@elperiodico.com

FERRAN NADEU

Una veu divina
ÒPERA

La soprano Kiri Te Kanawa canta Strauss

Divendres,
Dissabte,
Diumenge

21.00, 19.00 i 11.00 h.

LOCAL:AUDITORI
PREU: 35 a 65 y

18
19
20

KIRI TE
KANAWA+OBC

música
a la vista

E l piano de Suzanne Ciani reposa avui i demà sobre l’em-
postissat del Petit Palau amb noves partitures al faristol:
les de Silver ship, un disc que l’artista nord-americana de-

fineix com el «més madur» de la seva trajectòria, al mateix
temps que planteja un diàleg entre els seus músics, el grup
The Wave, i la tecnologia. «El repte ara ha estat acoblar una lli-
breria de sons de grans orquestres de cordes connectades a 24
ordinadors i que proporcionen un so virtual que prové de no-
tes reals», ha assegurat l’erudita instrumentista.

Darrere d’aquesta empresa hi
figura una Ciani amb més de
dues dècades de carrera; una gra-
duada en composició a Berkeley
(Califòrnia) que acumula nomi-
nacions als Grammy i aplaudi-
ments dels amants dels sons més
estilitzats. JORDI BIANCIOTTO

L’
obra Juana, la producció
més ambiciosa del Festival
d’Òpera de Butxaca, s’estre-
na aquest cap de setmana
al Teatre Romea. Es tracta

d’una peça amb llibret de Rebecca Simp-
son i música d’Enric Palomar, al voltant
del personatge de la reina Joana I de Cas-
tella, a qui popularment es coneix com
Joana la Boja, que interpreta la mezzoso-
prano alemanya Ursula Hesse von den
Steinen. «Aquesta òpera està en la línia
dels últims estudis que qüestionen la se-
va bogeria i que demostren que, en reali-
tat, va ser manipulada», assegura Simp-
son.

Sis cantants i sis músics de l’Òpera de

Halle, coproductora de l’espectacle amb
el Liceu i el festival, protagonitzen
aquest muntatge en castellà, dirigits pel
veneçolà Carlos Wagner. L’obra, estrena-
da l’estiu passat amb èxit a Alemanya, es
reposarà en temporada aquest hivern.

MOMENT VITAL
Juana és un drama centrat en un fet que
hauria pogut canviar la història: la revol-
ta dels comuners entre el 1520 i el 1521.
L’òpera, de més d’una hora de durada,
mostra com la reina, reclosa a Tordesi-
llas des de feia 11 anys, es debat entre do-
nar suport o no als comuners, cosa que
suposaria enfrontar-se al seu fill Carles V
i tenir la possibilitat de sortir de la reclu-
sió. «Joana va ser una dona molt forta
que va patir la separació de tots aquells a
qui més estimava», explica la llibretista.

Una d’aquestes persones va ser la seva fi-
lla Caterina, que quan tenia 18 anys va
deixar Tordesillas, on es va criar al costat
de la seva mare, per casar-se. El seu co-
miat és una de les escenes més emotives
de l’òpera.

Enric Palomar, un músic eclèctic que
ha col.laborat en el pop amb Santiago
Auserón, en el flamenc amb Miguel Po-
veda i també amb orquestres simfòni-
ques, ha treballat colze a colze amb
Simpson «per descobrir les intencions
ocultes del llibret i subratllar-les en la
música –aclareix –. Mantenir la tensió
quan comptes amb pocs elements escè-
nics i pocs instrumentistes ha suposat
un gran esforç», explica. El compositor,
que no té interès en l’especulació musi-
cal, ni s’adscriu a cap avantguarda, ha
creat una obra de marcat sabor espanyol.

La soprano neozelandesa, una estrella internacional que
de les seves actuacions en fa sempre un esdeveniment, ac-
tua amb l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional

de Catalunya (OBC) amb un programa dedicat a Richard
Strauss (1864-1949). Dirigida per Franz-Paul Decker, principal
director convidat de la formació des que va deixar la titularitat
als anys 80, cantarà La dansa dels set vels, de l’òpera Salomé, una
ària tan intensa i plena de força
com complexa.

Així mateix, Kiri Te Kanawa
també interpretarà lied, Quatre úl-
times cançons. Entre les dues peces,
l’orquestra abordarà Metamorfosi,
una de les últ imes obres de
Strauss, composta el 1945, i l’es-
glaiador poema simfònic Mort i
transfiguració. M. C

12 MÚSICA LES ACTUACIONS
18/19/20 de novembre del 2005

el Periódico

SIMPSON (AUTOR
DEL TEXT),
PALOMAR
(AUTOR DE LA
MÚSICA) I
WAGNER
(DIRECTOR).

21.00 i 19.00 hores‘JUANA’ LOCAL: Teatre Romea PREU: 12 a 20 yDivendres Dissabte Diumenge18 19 20


