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Dijous, 11 
GRATIS Classik Club Mau Mau 

Underground (Fontrodona, 35). M: 
Paral·lel (L2-L3). 20 h. El bar Mau Mau 
acull aquesta original proposta que 
ofereix la possibilitat de prendre una 
copa mentre es projecten concerts de 
música clàssica, sota llicència del segell 
EuroArts. Pere Andreu Jariod

La forza del destino Gran Teatre 
del Liceu (La Rambla, 51-59). M: Liceu 
(L3). 20 h. De 11,75 a 233 €. Vegeu 
crítica.

Òpera i flamenc Palau de la Música 
Catalana (Palau de la Música, 4-6). M: 
Urquinaona (L1-L4). 21.30 h. De 20 a 48 
€. Nova cita amb aquesta proposta 
enfocada al públic turista, que fusiona 
aquests dos estils musicals tan diferents. 
Fragments de sarsueles com ‘La 
tabernera del puerto’, al costat d’àries 
d’òperes com ‘Carmen’, ‘Il Trovatore’ o 
‘Tosca’, i també fragments del ballet ‘El 
amor brujo’, de Manuel de Falla. P.A.J. 

Operetta Teatre Victòria (Paral·lel, 
67). M: Paral·lel (L2-L3). 20.30 h. De 
20 a 29,9 €. Torna a la cartellera 
barcelonina l’espectacle 
humorístic sobre el món de 
l’òpera i el ballet que tant 
d’èxit ha tingut sempre 
que s’ha representat. Els 
intèrprets són Cor de 
Teatre i dirigeixen Jordi 
Purtí (escena) i David 
Costa (musica). P.A.J. 

GRATIS Recital 
musicopoètic Conservatori 
Municipal de Barcelona (Bruc, 110-
112). M: Verdaguer (L4-L5) i Girona 
(L4). 20 h. La soprano Eulàlia Ara, la 
pianista Tània Parra i el violoncel·lista 
Lito Iglesias ofereixen un recital format 
per músiques de Manel Garcia Morante, 
acompanyades de poesia escrita per la 
cantant. P.A.J. 

Divendres, 12 
Operetta Teatre Victòria (Paral·lel, 

67). M: Paral·lel (L2-L3). 18 i 20.30 h. De 
20 a 29,9 €. Vegeu dijous 11. 

Promoconcert: Les Quatre 
Estacions Palau de la Música Catalana 
(Palau de la Música, 4-6). M: Urquinaona 
(L1-L4). 21 h. De 25 a 55 €. Passen els 
anys i el recull de quatre concerts per a 
violí de Vivaldi inspirats en les estacions 
de l’any continuen sent un dels grans 
‘hits’ de la música clàssica. D’això n’és 
conscient la promotora Promoconcert 
que no deixa de programar-los cada any 
en la seva temporada. A més de la música 
del compositor venecià, hi sonarà el 
‘Canon’ de Pachelbel (un altre clàssic), 
sempre en la versió de l’Orquestra 
Simfònica Ucraïnesa. P.A.J. 

Dissabte, 13 
La forza del destino Gran Teatre 

del Liceu (La Rambla, 51-59). M: Liceu 
(L3). 20 h. 11,75-233 €. Vegeu crítica.

Només piano La Casa dels Músics 
(Encarnació, 25). M: Fontana (L3) i 
Joanic (L4). 21 h. 25 €. El pianista i 
compositor Luis de Arquer ofereix cada 
dissabte al vespre, un recital intimista 
que inclou obres de Chopin i Beethoven, a 
més de composicions pròpies. P.A.J. 

Operetta Teatre Victòria (Paral·lel, 
67). M: Paral·lel (L2-L3). 18 i 20.30 h. De 
20 a 29,9 €. Vegeu dijous 11. 

Promoconcert: Música 
espanyola Palau de la Música Catalana 
(Palau de la Música, 4-6). M: Urquinaona 
(L1-L4). 21.30 h. De 25 a 55 €. El 
guitarrista Rolando Saad interpreta el 
‘Concierto de Aranjuez’ i la ‘Fantasía 
para un gentilhombre’ de Rodrigo, a més 
de peces de Bizet i Falla. P.A.J. 

Diumenge, 14 
La forza del destino Gran Teatre 

del Liceu (La Rambla, 51-59). M: Liceu 
(L3). 17 h. 11,75-233 €. Vegeu crítica.

Operetta Teatre Victòria (Paral·lel, 
67). M: Paral·lel (L2-L3). 18 h. De 20 a 
29,9 €. Vegeu dijous 11. 

Promoconcert: Orquestra 
Simfònica d’Ucraïna Palau de la 
Música Catalana (Palau de la Música, 
4-6). M: Urquinaona (L1-L4). 18 h. De 25 
a 55 €. Tres ‘clàssics populars’ com són el 
‘Bolero’ de Ravel, ‘Sheherezade’ de 
Rimski-Kòrsakov i ‘L’aprenent de 
bruixot’ de Dukas, interpretades per una 
de les orquestres habituals del cicle 
Promoconcert. P.A.J. 

Dilluns, 15 
GRATIS Carlos Vilaplana Casa 

Elizalde (València, 302). M: Passeig de 
Gràcia (L2-L3-L4) i Girona (L4). 20.30 h. 
Cal reservar invitacions al 93 488 05 90. 

El pianista proposa el programa 
‘Chopin, poeta del piano’, format 

pels ‘Quatre Scherzi’ i la 
‘Tercera Sonata’. P.A.J. 

Dimarts, 16 
La forza del 

destino Gran Teatre del 
Liceu (La Rambla, 51-59). 

M: Liceu (L3). 20 h. 11,75-
233 €. Vegeu crítica.
Òpera i flamenc Palau de la 

Música Catalana (Palau de la 
Música, 4-6). M: Urquinaona (L1-L4). 
21.30 h. De 20 a 48 €. Vegeu dijous 11.

Dimecres, 17 
El Primer Palau: Baríton i piano 

Palau de la Música Catalana (Palau de la 
Música, 4-6). M: Urquinaona (L1-L4). 
19.30 h. 15 €. Dos concursants més en el 
cicle de joves intèrprets organitzat pel 
Palau. D’una banda, el baríton Josep 
Ramon Olivé –acompanyat al piano per 
Jordi Armengol–, i per l’altra, la pianista 
Neus Estarellas. Podrem sentir-hi obres 
de Händel, Mozart, Ravel o Bartók. P.A.J. 

La forza del destino Gran Teatre 
del Liceu (La Rambla, 51-59). M: Liceu 
(L3). 20 h. 11,75-233 €. Vegeu crítica.

Giovanni Antonini & Il Giardino 
Armonico L’Auditori (Lepant, 150). M: 
Glòries (L1), Monumental (L2) i Marina 
(L1). 21 h. De 23 a 73 €. Vegeu pàg. 74.

La forza del destino

Gran Teatre del Liceu 
Fins al 20 d’octubre

Després de la commoció 
wagneriana provocada per la 
visita del Festival de Bayreuth, el 
Liceu inaugura la temporada amb 
un Verdi de maduresa, La forza del 
destino, òpera que, des de la seva 
estrena a Sant Petersburg el 1862, 
arrossega una llegenda negra 
farcida de desgràcies, incendis i 
morts. De fet, els fa por, als teatres, 
però no per la condició d’òpera 
maleïda, sinó per les tremendes 
dificultats que planteja la posada 
en escena. Basada en el drama 
castellà Don Álvaro o la fuerza del 
sino (1835), dóna maldecaps als 
responsables escènics: l’argument 
és confús, hi ha canvis d’espai i 
temps, i introdueix –una novetat 
en el repertori líric del seu temps– 
escenes costumistes i bufes, fet 
inusual en un drama que acaba 
amb l’escenari ple de cadàvers. 

La barreja d’elements teatrals, 
unida a la valenta exigència en el 
pla vocal, comporta també un 
repte musical, superat, i amb molt 
bona nota, pel director d’orquestra 
Renato Palumbo, qui, com ja va fer 
amb Aida, reafirma el seu 
mestratge en aquest repertori. 
L’orquestra respon amb energia i 
força rítmica, amb atenció als 
colors i cura en els detalls. Es fa la 
versió íntegra de la partitura, però 
amb el poc encert de coŀlocar la 
cèlebre obertura entre el primer i el 
segon acte. 

Però el muntatge, coproduït 
amb l’Òpera de París i signat per 
Jean-Claude Auvray, decep. Hi 

manca una bona direcció d’actors, 
i l’espectacle resulta avorrit, 
antiquat i sense emoció. No hi 
ajuda gaire l’immens escenari, 
gairebé buit i presidit en les 
millors escenes per un Crist sense 
creu: les imatges remeten a la 
pintura de Zurbarán. I el buit 
escènic perjudica notablement la 
projecció de les veus a la sala.

Vocalment, el millor intèrpret en 
el primer dels tres repartiments 
que presenta el Liceu és el baríton 
Ludovic Tézier, que signa un Don 
Carlo de gran classe, temperament 
i sentit musical. Va decebre la gran 
soprano Violeta Urmana amb una 
Leonora de veu crispada, tibant i 
amb uns aguts cridats, que només 

convenç per la intensitat lírica en 
algunes escenes. El tenor Marcello 
Giordani té els aguts que reclama 
Don Álvaro, però el seu cant és 
tosc, monòton i inexpressiu. 
Bruno de Simone fa una gran 
creació de Fra Melitone amb 
precisa vis bufa. Completen el 
repartiment amb correcció el baix 
Vitalij Kowaljow, la mezzo 
Marianne Cornetti i el tenor 
Vicenç Esteve Madrid. El cor del 
Liceu, reforçat pel cor d’Amics de 
l’Òpera de Girona, resol amb 
brillantor les seves intervencions. 
–Javier Pérez Senz

L’orquestra i el 
director superen 
el repte, però el 
muntatge és avorrit 
i no emociona

La forza del destino està basada en un drama romàntic castellà.

 
Descobriu 

els nous talents 

de la clàssica al cicle 

El Primer Palau, el 

debut entre les muses 

modernistes de joves 

intèrprets. L’edició 

d’enguany s’apropa 

a la recta final.

Agenda
Si hi vols incloure una activitat:  

El criteri de Time Out és completament 
independent. La inclusió de la 
informació en els llistats és gratuïta 
però Time Out en farà la tria i els 
comentaris. 

Per fer-nos arribar més informació i 
actualitzar permanentment les dades: 
www.timeout.cat

Com s’ha d’utilitzar aquesta llista 
Aquesta llista inclou una selecció  
dels concerts a la ciutat i la primera 
corona metropolitana. L’agenda ve 
estructurada per dies i, a dins de cada 
dia, per gènere musical. A la llista 
s’utilitzen els símbols següents:
 Concert especialment recomanat

GRATIS Actuació amb entrada lliure 

TOTS ELS CONCERTS
a www.timeout.cat
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