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Aposta tímida per la creació contemporània

Javier Pérez Senz

El Liceu encara la temporada amb la incorporació de l'alemany Sebastian Weigle com a director musical
en substitució del francès Bertrand de Billy. Un relleu que s'inicia amb una proposta ambiciosa: La
cançó de la terra, .de Mahler, que Weigle dirigeix avui i demà amb la soprano Deborah Polaski i el tenor
lohan Botta, i Boris Godunov, de Mussorgski, que obrirà la temporada d'òpera el dia 29. L'estrena
mundial, el novembre, de l'òpera Gaudí, de Joan Guinjoan, amb llibret de Josep Maria Carandell,
direcció d'escena de Manuel Huerga i direcció musical de Josep Pons, constitueix una de les fites de la
programació, juntament amb la producció de Dario Fo de La gazzetta, de Rossini, i la presència de
Plácido Domingo al Parsifal de Wagner. L'estrena de Guinjoan trenca la sequera de noves òperes
catalanes al coliseu líric barceloní. La programació inclou un Rigoletto de Verdi sota la batuta de Jesús
López Cobos, amb el bariton Carlos Alvarez i el tenor Marcelo Álvarez, i una versió de concert .de
Cléopatre, de Massenet, amb Montserrat Caballé.

Una altra estrena mundial, el Concert per a piano de Xavier Benguerel, el novembre, destaca a la
temporada de l'OBC, que s'obre el dia 18 amb els aires del classicisme que respira el Festival Mozart,
dirigit per Christian Zacharias. La temporada dissenyada pel titular de l'OBC, Emest Martinez Izquierdo,
aposta per la diversificació del repertori: programa més obres del segle XX i introdueix partitures del
repertori barroc. La creació contemporània, que continua essent escassa, inclou una escena d´Albert
Garcia Demestre i la presència de compositors catalans com Gerard, Homs, Mestres Quadreny, Brotons
i Charles, i estrangers com Saariaho, Ligeti i Part.

L'Orquestra Simfònica. del Vallès encara una temporada ambiciosa, de consolidació del projecte
dissenyat per Edmon Colomer, amb propostes pensades per atreure nous públics: Entre els
protagonistes, hi ha Albert Guinovart, que actuarà en tres concerts, inclosa l'estrena mundial del seu
primer Concert per a piano, i Victor Pablo Pérez, com a director convidat

Les temporades privades Palau 100 i Ibercàmera aposten per les grans orquestres, els noms de prestigi
internacional i el gran repertori, amb un pes cada vegada més notable dels clàssics del segle XX; però
continuen oblidant la creació contemporània. Zubin Mehta, al front de l'Orquestra de I'Òpera de Munic i
l'Orfeó Català, obrirà el dia 14 Palau 100 amb la Tercera Simfonia de Mahler. La luxosa desfilada inclou
la Simfónica de San Francisco; l'Orquestra de I'Òpera Alemanya de Berlin; la Simfònica de Cincinnatti, i
un concert líric amb la soprano Renée Fleming acompanyada per López Cobos i la Simfònica de
Madrid.

A Ibercàmera, que inaugurarà el pianista Andras Schiff al Palau el 8 d' octubre tocant les Variacions
Goldberg de Bach. destaquen el recital del pianista Alfred Brendel i el seu fill, el violoncelista Valeri
Gergiev, amb dos programes a l' Auditori al front de I'Orquestra del Teatre Mariinski de Sant Petersburg.
Al cicle de càmera, amb Marta Argerich com a estrella, Ibercàmera llança una tímida aposta per la
creació actual que inclou l'estrena del primer quartet de corda d' Alfons Conde de la mà del Quartet
Emerson.

Euroconcert, per la seva banda, manté l'aposta per la música antiga, el barroc i el classicisme, a càrrec
de solistes i grups de càmera de qualitat, sense noms mediàtics. El cicle, que inaugurarà la Camerata
Hamburg el 19 d'octubre, comptarà el novembre amb la Capella de Ministrers i el Cor de la Generalitat
de València, dirigits per Carlos Magraner.
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Joan Guinjoan i Josep Maria Carandell, l´any 1989, quan
començaven a preparar l´òpera gaudí.
Marcel·lí Sàenz


	Aposta tímida per la creació contemporània
	
	Javier Pérez Senz



