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Artistes cèlebres s’alternen amb joves talents en la programació

Els asos del piano Brendel, Lupu
i Volodos tornen a Ibercamera

MÚSICA I TEMPORADA

MARTA CERVERA
BARCELONA

Ibercamera, el cicle privat
de la família Prat, tornarà

a comptar la temporada que ve amb
grans solistes com Alfred Brendel,
Radu Lupu i Arcadi Volodos. Aquest
últim actuarà per primera vegada
en un concert al Palau amb el seu
compatriota Zoltán Kocsis, que es
posarà al capdavant de la Fi l -
harmònica Nacional d’Hongria,
amb obres de Prokófiev i Bartók.

El mestre Lorin Maazel torna amb
la Filharmònica Arturo Toscanini
amb un programa poètic, i Eliahu
Inbal dirigirà la Simfònica de Berlín
amb la Novena de Mahler.

q CARES NOVES
Ibercamera, que ha incorporat Víc-
tor Medem com a director adjunt,
s’ha proposat renovar la programa-
ció amb formacions i músics poc co-
neguts a Espanya. «La nostra tem-
porada va portar gent que avui té
un gran prestigi, com Maria Joao
Pires, Maurizio Pollini, Jessie Nor-
man i Lorin Maazel –va recordar
ahir Josep Maria Prat, fundador
d’Ibercamera–. El nostre objectiu
ara és descobrir nous valors». Entre
les cares noves de la temporada que
ve hi ha la violinista alemanya Vivia-
ne Hagner i tres conjunts: Orquestra
de Cambra de Berlín, formada fa 10
anys per destacats músics de la capi-
tal germànica; La Chambre Philar-
monique, que utilitza instruments
originals i dirigeix Emmanuel Krivi-
ne, i la Deutsche Kammervirtuosen,
que actuarà amb el cor de joves
veus Windsbacher Knabenchor.

El pianista Alexei Volodin, un va-
lor en alça, i la soprano alemanya Si-

mone Kermes debutaran a Barcelo-
na en el cicle de cambra, que ha arri-
bat al 60% d’assistència en la seva
tercera temporada –gairebé un 8%
més que l’anterior–. «Estem acon-
seguint nous públics per a nous ar-

tistes», va dir orgullós Prat. El Quar-
tet Casals, el conjunt català que re-
petirà la temporada que ve després
del seu gran èxit, actuarà juntament
amb el Kuss Quartet. Tots dos coinci-
diran aquest estiu en el Salzburg.

Montse Crespo, gerent d’Iberca-
mera, va anunciar una rebaixa en
els preus. L’abonament del cicle
simfònic oscil.larà entre 150 i 744
euros, i el de cambra, entre 81 i 131
euros.<

JORDI CATALÀFont: Ibercamera

PALAU DE LA MÚSICAEl programa AUDITORI

22 de febrer DIMECRES5

10 de gener DIMARTS4

28 de novembre DILLUNS3

1 20 d’octubre DIJOUS

25 d’octubre DIMARTS2
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ALFRED BRENDEL, PIANO
Mozart, Schumann,
Schubert i Haydn

15 de març DIMECRES

VIVIANE HAGNER, VIOLÍ
Brahms, Bartók, Strauss i Sarasate

FILHARMÒNICA NACIONAL D’HONGRIA
Haydn, Prokófiev i Bartók
Director
Piano

Zoltán Kocsis
Arcadi Volodos

KAMMERORCHESTER DE BERLÍN
Bach (‘Concerts de Brandenburg’)
i Händel
Concertino Katrin Scholz

PHILHARMONIA DE PRAGA
Saint-Saëns, Txaikovski i Dvorák
Director
Violoncel

Jirí Behlohlavek
Natalia Gutman

Director
Soprano
Orquestra

Karl-Friedrich Beringer
Ruth Ziesak
Deutsche Kammervirtuosen

‘RÈQUIEM’ DE MOZART

Piano Raul Rivinius

7 29 de març DIMECRES

8 6 d’abril DIJOUS

9 20 d’abril DIJOUS

10 Maig (per determinar) DIMECRES

RADU LUPU, PIANO
Obres de Schumannn

ORQUESTRA SIMFÒNICA DE BERLÍN
‘Novena simfonia’ de Mahler
Director Eliahu Inbal

LA CHAMBRE PHILHARMONIQUE
Wagner, Schönberg i Strauss
Director Emmanuel Krivine

ORQUESTRA FILHARMÒNICA
ARTURO TOSCANINI
Rimski-Kórsakov i Respighi
Director Lorin Maazel

Temporada
de cambra

30 de maig DIMARTS

3 de maig DIMECRES

10 d’abril DILLUNS

28 de febrer DIMARTS

8 de març

9 de febrer DIJOUS
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DIMECRES

ALBAN BERG QUARTET
Mozart i Bartók

QUARTET STAMIC
Kozeluh, Dvorák i Janácek
Piano Ramon Coll

ALEXEI VOLODIN, PIANO
Schubert, Chopin, Rakhmàninov
i Stravinski

QUARTET CASALS
I KUSS QUARTET
Beethoven, Xostakóvitx
i Mendelssohn

SIMONE KERMES, SOPRANO
Rossini, Mozart, Mahler i altres
Piano
Contratenor

Yitkin Seow
Xavier Sabata

MUSICA ANTIQUA KÖLN
Obres de Bach
Director Reinhard Goebel

RADU LUPU SIMONE KERMES LORIN MAAZEL ELIAHU INBAL

/2/ Música

La cantant, un dels mites de la
música folklòrica argentina, ha
patit un quadro de deshidratació,
segons va assegurar el seu fill Fa-
bián Matus. L’internament té
com a objectiu compensar la fal-
ta de sal i abaixar la dosi dels me-
dicaments per al cor.

Mercedes Sosa ingressa
en un hospital argentí

/1/ Llibres
Mor a Jerusalem
l’escriptora Batya Gur

Fila 0

L’autora, de 57 anys, pacifista i
contrària a l’ocupació dels territo-
ris palestins, i creadora del perso-
natge de l’inspector Ojayon, és
una de les firmes més reconegu-
des a nivell internacional de la
novel.la policíaca. L’editorial Si-
ruela ha publicat a Espanya les
obres de l’escriptora.
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El TNC completa
la composició
del consell
assessor artístic

c

E. H.
BARCELONA

TEATRE I NOMENAMENT

Jordi Castellanos, Feliu
Formosa, Esteve Mira-

lles i Joan Font s’integraran en el
nou consell assessor artístic del
Teatre Nacional de Catalunya
(TNC), i s’afegeixen així als ja
anunciats Toni Casares (dra-
matúrgia catalana contem-
porània) i Sol Picó (dansa i teatre
gestual). El consell començarà a
treballar en el teatre el mes de se-
tembre d’aquest any per assesso-
rar i preparar conjuntament amb
el futur director Sergi Belbel la
programació de la temporada
2006-2007.

Dos dels membres d’aquest
nou organigrama presenten un
perfil universitari. Es tracta de
Jordi Castellanos, catedràtic de la
Universitat Autònoma de Barcelo-
na i antic fundador de l’Aula de
Teatre (el planter de Belbel), que
tindrà com a responsabilitat el
teatre i la literatura catalanes, i
l’escriptor i professor Esteve Mi-
ralles, responsable d’aportar les
propostes sobre dramatúrgia con-
temporània estrangera. Al poeta i
dramaturg Feliu Formosa li cor-
respondrà la dramatúrgia univer-
sal, contemplada des d’un punt
de vista més clàssic, mentre que
el teatre familiar i la relació amb
les diferents companyies serà in-
cumbència del líder del grup Co-
mediants, Joan Font.

Belbel, que se sent molt en sin-
tonia amb tots els membres del
consell –«encara que amb alguns
no hi havia treballat mai», preci-
sa– deixa de moment vacant una
setena plaça relativa a la música,
amb espectacles fronterers en la
línia de Heiner Goebbels o Carles
Santos.<


