
Ibercamera i Palau 100, els dos cicles de clàssica privats més 
potents de Barcelona, planten cara a la crisi amb programes d’alt ni-
vell i preus ajustats. Ibercamera promet noves experiències amb una 
Carmina Burana escenificada per La Fura dels Baus i la presentació 

a Catalunya de la pianista japonesa supervendes Mitsuko Uchida. Pa-
lau 100 aposta per directors com Zubin Mehta, al capdavant de la Fil-
harmònica d’Israel, el mediàtic Lang Lang i les prestigioses veus de 
Cecilia Bartoli, Josep Carreras i Kiri Te Kanawa.

Josep Carreras, Cecilia Bartoli i 
Lang Lang, estrelles de Palau 100

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

D’
acord amb la desen-
tonació econòmica 
però sense voler per-
dre la batuta de la 

qualitat, el cicle de concerts i reci-
tals Palau 100, organitzat pel Palau 
de la Música Catalana, proposa per 

S’oferiran només 
12 concerts i hi 
participaran quatre 
filharmòniques

El cicle abarateix els 
abonaments al reduir 
un cartell que manté 
un elevat nivell

al pròxim exercici 2009-2010 una 
reducció de concerts –seran 12, qua-
tre menys que l’última temporada– 
que suposa un abaratiment dels abo-
naments (costaran de 179 a 1.481 eu-
ros). A més, les entrades no patiran 
cap increment i el cicle paral·lel de 
música de cambra reduirà de cinc 
a quatre el nombre d’actuacions. 

«Hem intentat que els grans artis-
tes rebaixessin els seus honoraris, 
però és difícil, perquè si no vénen 
aquí aniran a Londres o París», ha 
explicat el president del Palau, Fèlix 
Millet, que xifra en 2.125.000 euros 
el pressupost d’aquesta 19a tempo-
rada del cicle (675.000 euros menys 
que la passada). 
 El retorn de Cecilia Bartoli, «una 
figura espectacular que sempre om-
ple la sala», en paraules de Millet, i 
de Josep Carreras, que tornarà a pro-
tagonitzar el Concert de Nadal, aques-
ta vegada acompanyat de la soprano 
Kiri Te Kanawa, seran les figures més 

rellevants junt amb el pianista Lang 
Lang (19 de gener), que retrà home-
natge a Isaac Albéniz i interpretarà 
Beethoven i Prokófiev.  Barbara Hen-
dricks serà l’estrella (amb Love Der-
winger al piano) de la jornada reser-
vada als socis, el 9 de març. 
  «Aquest serà l’any de les filhar-
mòniques», subratlla Lluís Millet, 
conseller musical del Palau, que cita 
la presència dels prestigiosos Zubin 
Mehta (28 d’octubre) i de Daniel Har-
ding, al capdavant de la Simfònica 
de Londres (1 de juny). Yannick Né-
zet-Séguin obrirà el cicle, el 8 d’octu-
bre, com a titular de la Filharmònica 

de Rotterdam (obres de Beethoven i 
Mahler); Alan Gilbert dirigirà la Fil-
harmònica de Nova York, amb el ba-
ríton Thomas Hampson (21 de ge-
ner), i Vladimir Spivakov, la Filhar-
mònica de Rússia (15 de març).
 La figura de Haydn serà recorda-
da per La Petite Bande (Missa in tem-
pore belli, 30 de novembre); l’Orques-
tra Ciutat de Granada i l’Orfeó Cata-
là (2 de febrer) i la Tafelmusik (20 de 
maig). A més, el Cor de Cambra del 
Palau acompanyarà la Simfònica de 
Castella i Lleó amb El barber de Sevilla 
(25 de maig). 
 
FORMACIONS DE CAMBRA / Els concerts 
de música de cambra tindran com 
a protagonistes variades forma-
cions: un quartet de corda (Tokyo 
String Quartet), un trio (els france-
sos Wanderer) i dos recitals: l’11 de 
març amb la soprano María Bayo i el 
26 de maig amb la violinista Janine 
Jansen. H  

Cecilia Bartoli
10 de desembre
Obres de Händel
Amb el grup Il 
Giardino Armonico

Josep Carreras 
i Kiri Te Kanawa
22 de desembre
‘Concert de Nadal’
Simfònica del 
Vallès i Orfeó 
Català 

Zubin Mehta i la 
Filharmònica d’Israel
28 d’octubre
Simfonies número 2 i 4 
de Brahms 

La Fura dels Baus    
16 i 17 de desembre
AUDITORI 
‘Carmina Burana’

Valeri Guerguiev
2 de novembre
AUDITORI
Obres de Xostakóvitx i 
Mussorgski-Ravel

Marie-
Elisabeth 
Hecker
4 de maig
PALAU DE
LA MÚSICA
Amb Martin 
Helmchen 
(piano) i obres 
de Beethoven

Mitsuko Uchida
9 de novembre
PALAU DE LA 
MÚSICA
Obres de Mozart, Berg, 
Beethoven i Schumann

Palau 100 Ibercamera

Ibercamera es renova amb una  
‘Carmina Burana’ de La Fura

MARTA CERVERA
BARCELONA

E
l cicle de concerts Iberca-
mera, que ha enlluernat 
amb la temporada del 25è 
aniversari, prepara grates 

sorpreses per a la pròxima. Els abo-
nats podran admirar per primera 
vegada el talent de Mitsuko Uchida, 

Àlex Padrissa 
dirigeix una atrevida 
posada en escena de 
la cantata de Carl Orff

El programa també 
rebaixa el preu de 
passis i entrades
als espectacles

gran pianista japonesa que debuta-
rà a Barcelona en plena maduresa. 
També per primera vegada es veu-
ran en acció dues grans figures, Mar-
ta Argerich i Nelson Freire, amb un 
concert a dos pianos (22 de març).
 Fora d’abonament, es presenta-
rà l’última creació de La Fura dels 
Baus, una moderna escenificació de 

la cantata Carmina Burana. Carlüs Pa-
drissa dirigeix la part visual d’aques-
ta versió de l’obra de Carl Orff, exe-
cutada per l’Orfeón Pamplonés i la 
Simfònica de Castella-Lleó. 
 «La crisi servirà per acabar amb 
els caixets estratosfèrics», assegura 
un optimista Josep Maria Prat, res-
ponsable d’Ibercamera. La tempo-
rada passada, la del 25è aniversari, 
Ibercamera va batre tots els rècords 
de venda d’abonaments i entrades. 
Prat no tem una debacle en la prò-
xima, del 2009-2010, però, per si de 
cas, han rebaixat els preus, sobretot, 
en les franges més econòmiques.

 Prat fa anys que elabora els pro-
grames del cicle en sintonia amb l’ar-
tista convidat. El concert inaugural 
del 2 de novembre unirà dues de les 
estrelles de generacions diferents: 
la brillant violoncel·lista alemanya 
Marie-Elisabeth Hecker i el director 
rus Valeri Guerguiev. Hecker tam-
bé participarà en el cicle de cambra 
(4 de maig), que completen el Trio 
Gianluca Cascioli (10 febrer) i el Pa-
vel Haas Quartet (19 d’abril). 
 L’Orquestra Simfònica de Bam-
berg (1 de febrer), escollida per la crí-
tica alemanya com una de les millors 
del país, dirigida pel seu jove titular, 

Jonathan Nott, debutarà a Barcelona 
amb la Cinquena simfonia de Mahler. 
El director Eliahu Inbal oferirà la 
Desena simfonia del mateix composi-
tor amb la Filharmònica Txeca (10 
de maig); la violinista Viviane Hag-
ner tocarà el Concert núm. 4 de Mo-
zart amb l’English Chamber Orches-
tra (27 d’abril); el pianista Aleksei 
Volodin interpretarà obres de Cho-
pin (23 de febrer), i l’Orfeón Donos-
tiarra, una simfonia cantata de Men-
delssohn amb la Staatskapelle Wei-
mar (24 de maig). Un altre aclamat 
cor, el dels nens de Windsbach, tor-
na amb la Missa de la Coronació de Mo-
zart (16 de març). Rafael Frühbeck de 
Burgos dirigirà Noches en los jardines 
de España, de Falla, amb la Filharmò-
nica de Dresden i el músic barceloní 
Josep Colom al piano (12 abril). 
 Els nous abonaments, amb preus 
des de 146 euros fins a 976, es trami-
ten a partir del 8 de juny i les entra-
des soltes, el 17 de juny. H 
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