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La temporada que ve s’ofereixen deu concerts, dels quals destaquen cinc propostes simfòniques

Brendel, Volodos i
Lupu, estrelles del
piano a Ibercàmera

Marta Porter
BARCELONA

E
ls pianistes
Alfred Bren-
del, Arcadi
Volodos i

Radu Lupu, així com
la violoncel·lista
Natalia Gutman i els
directors Lorin Ma-
azel, Eliahu Inbal i
Zoltán Kocsis són
els protagonistes de
la pròxima tempo-
rada d’Ibercàmera.

Dels deu concerts de què
constarà la temporada, cinc són
simfònics, un coral, un de
cambra, dos recitals de piano i
un de violí i piano.

Josep Maria Prats, director
d’Ibercàmera, ha volgut desta-
car la particularitat d’algun
concert, com el Rèquiem de Mo-
zart que oferirà el Cor de Nens
de Windsbach, dirigit pel seu
titular, Karl-Friedrich Beringer,
concert que es completarà amb
un motet i una cantata de Bach.
Prats també ha destacat la
Simfònica de Berlín, que, diri-
gida pel gran especialista en
Mahler Eliahu Inbal, interpre-
tarà la Simfonia núm. 9 del com-
positor austríac. Un altre con-
cert especialment interessant
serà el que protagonitzarà el
director hongarès Zoltán Kocsis
al capdavant de l’Orquestra
Nacional d’Hongria amb una
peça de la seva terra, el Concert
per a orquestra de Béla Bartók. En
la mateixa sessió, Arcadi Volo-
dos oferirà el Concert per a piano
i orquestra núm. 2. El concert es
completarà amb la Simfonia
núm. 82 de Haydn.

Fidel a Ibercàmera, la vio-
loncel·lista Natalia Gutman in-

terpretarà amb la Filharmònica
de Praga les Variacions rococó de
Txaikovski i el Concert per a vio-
loncel de Saint-Saëns. L’orques-
tra tocarà també la Simfonia

núm. 7 de Dvorák, mentre que el
director Lorin Maazel oferirà
amb l’Orquestra Arturo Tosca-
nini la Schéhérazade de Rims-
ki-Kórsakov i els poemes simfò-

nics Pini di Roma i Fontana di Ro-
ma de Respighi. Finalment,
l’Orquestra de Cambra de Ber-
lín interpretarà dos concerts de
Brandenburg i dues peces de
Händel i la Chambre Philhar-
monique, la Nit transfigurada de
Schönberg i Les metamorfosis de
Strauss, mentre que Radu Lupu
farà una integral dedicada a
Schumann.

El director d’Ibercàmera ha
volgut fer especial esment de la
jove violinista Viviane Hagner,
en una clara aposta de futur,
així com dels joves valors que
participaran en la temporada
de cambra, que comença amb
650 abonats al Palau.

IBERCÀMERA

El pianista Alfred Brendel

IBERCÀMERA

Zoltán Kocsis dirigirà un concert de Bartók

IBERCÀMERA

Radu Lupu tocarà Schumann

PROGRAMACIÓ

TEMPORADA DE CAMBRA

FEBRER, 9
Alban Berg Quartet. / Obres de Mozart i Bartók.
FEBRER, 28
Quartet Stamic. Ramon Coll, piano.
Obres de Kozeluh, Dvorák i Janácek.
MARÇ, 8
Alexei Volodin, piano.
Obres de Schubert, Chopin, Rakhmàninov i Stravinsky.
ABRIL, 10
Quartet Casals & Kuss Quartet
Obres de Beethoven, Xostakóvitx i Mendelssohn.
MAIG, 3
Simone Kermes, soprano. Xavier Sabata, contratenor.
Yitkin Seow, piano. / Obres de Händel, Rossini, Mozart, Mahler,
Wolf, Debussy, Poulenc i Gounod.
MAIG, 30
Musica Antiqua Köln. Reinhard Goebel, director.
Obres de Bach.

OCTUBRE, 20
Alfred Brendel, piano.
Obres de Mozart, Schumann,
Schubert, Haydn.

OCTUBRE, 25
Deutsche Kammer
virtuosen / Windsbacher
Knabenchor.
Ruth Ziesak (soprano),
Rebecca Martin (contralt),
Thomas Cooley (tenor),
Thomas Laske (baix).
Karl-Friedrich Beringer,
director.
Rèquiem de Mozart i obres de
Bach.

NOVEMBRE, 28
Natalia Gutman, violoncel.
Philharmonia de Praga.
Jiri Belohlavek, director.
Obres de Saint-Saëns,
Txaikovski i Dvorák.

GENER, 10
Kammerorchester Berlin.
Katrin Scholz, concertino.
Obres de Bach i Händel.

FEBRER, 22
Arcadi Volodos, piano.
Orquestra Filharmònica
Nacional d’Hongria.
Zoltán Kocsis, director.
Obres de Haydn, Prokófiev i
Bartók.

MARÇ, 15
Viviane Hagner, violí.
Paul Rivinius, piano.
Obres de Brahms, Bartók,
Strauss i Sarasate.

MARÇ, 29
Radu Lupu, piano.
Obres de Schumann.

ABRIL, 6
Orquestra Simfònica de
Berlín.
Eliahu Inbal, director.
Simfonia núm. 9 de Mahler.

ABRIL, 20
La Chambre
Philharmonique.
Emmanuel Krivine, director.
Obres de Wagner, Schönberg
i Strauss.

MAIG
(a determinar)
Orquestra Filharmònica
Arturo Toscanini.
Lorin Maazel, director.
Obres de Rimski-Kórsakov i
Respighi.

.............................
La Mostra de Teatre
Infantil i Juvenil
consolida el seu model
M.M.
BARCELONA

Seguint la pauta dels últims
anys, la 16a edició de la
Mostra de Teatre Infantil i
Juvenil de Catalunya manté
un model de fira pensada
perquè actors, companyies,
productors i públic puguin
trobar-se i veure-hi els
espectacles més interessants
que s’han fet els últims mesos.
“No podem créixer”, reconeix
Agustí Coll, el director del
certamen i cap de l’àrea
d’espectacles de la Fundació
Xarxa, perquè Igualada “no és
Tàrrega i el nostre públic –en
al·lusió a l’infantil– no pot
estar a les dues de la matinada
veient teatre”. Així doncs,
continua la mitjana d’una
setantena de companyies que
presenten 116 funcions
diferents, del 24 al 29 de maig,
en una vintena d’espais
d’Igualada. Coll explica que
de tota l’oferta que es
concentra a la capital de
l’Anoia, “n’hi ha que ja vénen
rodats, d’altres que arriben
amb una sabata i una
espardenya i un tercer grup
de propostes que s’estrenen a
la mostra”. Tot i que el
certamen comença dimarts
que ve, el gruix de les
propostes se centra en el cap
de setmana. Divendres que ve,
s’hi podran veure, entre molts
altres espectacles, Calidoscòmic
de Marcel Gros, els titelles d’ El
país de les cent paraules, de la
companyia Marduix, i Léon, al
desert dels prínceps, de la
companyia Òscar Intente. Ja
dissabte, la mostra programa
El vestit nou de l’emperador, de La
Trepa, la màgia d’Enric Magoo
(25 anys d’il·lusions a mig pam de
nas), Tutti Clown, dels Germans
Brothers, els titelles de Secret a
l’armari, de l’Estaquirot, els
clowns de A-2, de Xirriquiteula,
i l’espectacle musical Tabaluga
viatja buscant el seny, de Cris
Joanico i Mariona Font. Per
últim, diumenge es presenta
Tot serà per bé, de la companyia
Toni Albà, El Mikado, de Zum
Zum Teatre, i La comèdia del
errors, de Coco Comín.

.............................
El Quartet Mosaïques
actua avui al Petit Palau
Redacció
BARCELONA

El Quartet Mosaïques, format
per Erich Höbarth, Andreas
Bischof, Aita Mitterer i
Christopher Coin, actuarà
aquesta nit (21.00 h) al Petit
Palau del Palau de la Música
Catalana. La formació
interpretarà el Quartet núm. 2
op. 77, de Haydn, i el
Quartettsatz i el Quartet en Sol
mayor op. 887, de Schubert. El
concert clou la segona edició
de la Música de Cambra al
Petit Palau, en la qual han
intervingut músics com
Mischa Maisky i Dietrich
Henschel.


