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JAZZ

Brunilda torna al Liceu
La soprano Jane Eaglen encarna l’heroïna wagneriana en un concert

MARTA CERVERA
mcervera@elperiódico.com

Divendres 20.30 hores4

ÒPERA

JANE EAGLEN LOCAL: Liceu PREU:De 6,75 a 113,75 y

THE RASMUS. El quartet finlandès de
pop-metal adolescent torna a Espanya des-
prés del descomunal èxit del seu anterior
disc, Dead letters, per presentar el nou, Hide
from the sun. Dilluns, 7. 22.00 hores. Apolo.

LURA + CESÁRIA EVORA. Aquest
doble programa de veus capverdianes inte-
grat per la venerable Cesária i la jove Lura,
està integrat al Festival Internacional de
Jazz. Dilluns, 7. 21.30 hores. L’Auditori.

BACKSTREET BOYS. Després d’un
recés de quatre anys, el quintet de Florida va
tornar a l’activitat amb Never gone, disc de
maduresa que ara han de defensar en viu. Di-
marts, 8. 21.00 h. Palau Olímpic de Badalona.

CHUCHO VALDÉS. Fill del recentment
desaparegut Bebo Valdés, el pianista cubà es
retroba amb el públic del Festival de Jazz en
una de les cites més esperades del certamen,
en què actuarà amb el seu quartet. Dimarts, 8.
21.00 hores. Palau de laMúsica.

STEVEVAI. Prestidigitador de la guitarra
elèctrica des de fa més dues dècades, Vai ac-
tua amb una banda de luxe que inclou Tony
MacAlpine i Billy Sheenan, entre d’altres.
Abans actuarà el no menys hàbil Eric Sardi-
nas. Dimarts, 8. 19.30 hores. Razzmatazz.

VICENTE AMIGO. El més prestigiós i
atrevit guitarrista flamenc després de l’ina-
bastable Paco De Lucía presenta el seu pri-
mer disc en un lustre, Un momento en el soni-
do. Dimecres, 9. 21.00 h. Palau de laMúsica.

JAGUARES. El trio de Saul Hernández,
hereu dels llegendaris Caifanes, acaba de pu-
blicar un disc on resumeixen l’aportació de les
dues bandes a la història del rock mexicà. Ara
el presenten en viu en gira espanyola. Dime-
cres, 9. 21.00 hores. Bikini.

HORACEANDY. El jamaicà de la veu fu-
mejant, col.laborador habitual de Massive At-
tack i autor de la llegendària Skylarking, ha
gravat noves cançons a Exclusively. Dijous, 10.
21.30 hores. Apolo.

DEVENDRA BANHART. Icona del
nou folk rar, aquest texà magnètic i prolífic
acaba d’editar el disc més complet de la seva
excepcional carrera, Cripple crow. Obrirà el
seu concert El Inquilino Comunista, banda pio-
nera de l’indie-rock espanyol dels anys 90. Di-
jous, 10. 21.00 hores. La Paloma.

KOOL KEITH. Fundador d’Ultramagnetic
MCs, el raper novaiorquès és una institució de
la vella escola en el hip-hop nord-americà.
Aquest serà el seu primer concert a Espanya.
Dijous, 10. 00.00 hores. La Paloma.

APOLO / NITSA. Nou de la Rambla,
113. Tel. 93 441 40 01.www.sala-apolo.com
AUDITORI. Lepant, 150. 93 247 93 00.
www.auditori.com
BIKINI. Deu i Mata, 105.Tel. 93 322 00
05.www.bikinibcn.com
L’ESPAI. Travessera de Gràcia, 63. 93
241 68 10. http://cultura.gencat.net/espai
GRAN TEATRE DEL LICEU. La
Rambla, 51. Telèfon 93 485 99 00.
www.liceubarcelona.com
LUZ DE GAS. Muntaner, 246. Tel. 93
209 77 11.www.luzdegas.com
PALAU DE LA MÚSICA. St. 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
PAVELLÓ OLÍMPIC VALL D’HE-
BRON. Vall d’Hebron, 166. 93 428 39 52
RAZZMATAZZ (1-2-3). Almogà-
vers, 122 / Pamplona, 88.
Tel. 93 272 09 10.www.salarazzmatazz.com
SIDECAR. Plaça Reial, 7. 93 302 15 86.
www.sidecarfactoryclub.com
ZAC CLUB. Diagonal, 477.
93 321 09 22.

les sales

música a la
vista

C arl Maria von Weber va
transmetre a Richard
Wagner la seva passió

per la Grècia clàssica i la mito-
logia germànica. La seva in-
fluència es podrà palpar en el
concert que la soprano angle-
sa Jane Eaglen oferirà avui, di-
vendres, al Liceu.

Acompanyada de l’Orques-
tra Simfònica del Gran Tea-
tre, dirigida per Salvador Mas,
la gran cantant wagneriana
obrirà el programa amb un
recitatiu i una ària de Titània,
de l’òpera Oberon, de Weber.
El tancarà amb l’escena final
d’El capvespre dels déus, la
mort de Brunilda, personatge
que tant ha marcat la carrera
de la soprano dramàtica.

També abordarà dues àries
de La Vestale, de Gaspare
Spontini –O nume tutelar i
Tu che invoco– i una altra
d’Achille in Sciro, de Ludwig
van Beethoven, Per pietà,
non dirmi addio.

Eaglen va començar la seva
carrera a l’English National
Opera. La seva participació en
la banda sonora de Sentit i
sensibilitat, film d’Ang Lee

inspirat en un llibre de Jane
Austen, va fer que molts es fi-
xessin en la seva bella veu.
D’allà va passar a interpretar
papers de pes amb la Scottish
Opera i posteriorment va fer
el salt als EUA, on es va reve-
lar com una gran cantant
wagneriana. La seva gravació
de Tanhäusser va merèixer un
Grammy el 2003 com a mi-
llor disc d’òpera.
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Oferta per a tothom
El 37è Festival de Barcelona programa una àmplia gamma d’estils

V
eteraníss ims i
principiants, tra-
dicionalistes i
trencadors, ame-
ricans i europeus.

El 37è Festival de Jazz de Bar-
celona presenta un ampli
ventall d’estils en un cap de
setmana molt carregat: cinc
concerts en tres dies.

3Exklusiv Trio. Es fan dir trio
però en realitat són quatre i
toquen molts instruments. El
seu últim disc, International
standards, no conté ni un sol
clàssic: és clar que el seu fort
és el concepte. Amb bones re-
ferències en la música elec-
trònica i amb una excel.lent
acollida al seu pas pel Festival
de Sant Sebastià, la banda
austríaca estrena a Barcelona
el seu jazz irreverent i cool,
infectat de samples, guitarres,
caixes de ritmes i un cert sen-
tit de l’humor.

3Soweto Kinch Quintet +
Abram Wilson Sextet. Per fi
tenim l’oportunitat de conèi-
xer de primera mà el saxofo-
nista i raper que va fascinar el
Regne Unit amb el seu primer
disc, Conversations with the
unseen. El britànic Soweto
Kinch combina amb intuïció

el jazz dels seus ídols (Coltra-
ne i habituals) amb arrenca-
des de hip-hop. El cartell el
completa el trompetista de
Nova Orleans Abram Wilson,
un pèl més clàssic en la seva
proposta, que s’inclina cap al
funk i el soul.

3Preservation Hall Jazz
Band. Trista ironia: la cèlebre
banda, dedicada a conservar

les essències musicals del
bressol del jazz, debuta a Bar-
celona l’any que la seva ciu-
tat, Nova Orleans, ha estat
brutalment arrasada per l’hu-
racà Katrina. La banda, funda-
da fa més de 40 anys, té l’últi-
ma paraula pel que fa al jazz
tradicional. Woody Allen ho
sap: amb ells va enregistrar la
banda sonora de la pel.lícula
El dormilega.

3Roy Haynes. Hi ha un nom
que uneix el swing de Lester
Young, les melodies de Pat
Metheny, el pop de Charlie
Parker i Miles Davis i les vi-
sions de John Coltrane. El ba-
teria Roy Haynes (80 anys) ha
protagonitzat aquests i altres
capítols de la història del jazz.
A Fountain of Youth, nom de
la seva banda i nou disc, lide-
ra un jove grup.

Divendres
Dissabte

23.00 hores

LOCAL:Zac Club
PREU:20 y
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EXKLUSIV TRIO

Divendres

21.00 hores

LOCAL: Luz de Gas
PREU:24 y
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SOWETO KINCH
ABRAMWILSON

Dissabte

21.00 hores

LOCAL:Palau de la Música
PREU:24 a 45 y

5

PRESERVATION
HALL JAZZ BAND

Diumenge

20.00 hores

LOCAL: Luz de Gas
PREU: 36 y

6

ROY
HAYNES

AP / CHERYL GERBER

PRESERVATION HALL
JAZZ BAND, ESSÈNCIA
DE NOVA ORLEANS.


