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CLÀSSICA

El president d’Ibercamera, Josep
Maria Prat, considera “un miracle”
que el cicle arribi al 30è aniversari.
Ho celebra amb concerts de la Sim-
fònica de Viena, la Royal Philhar-
monic i el Mariinski, entre d’altres.

“En aquests anys hem fidelitzat
grans orquestres”, explica Víctor
Medem, director d’Ibercamera, que
insisteix en el tarannà de celebració
d’una edició amb onze concerts: sis
al Palau de la Música i cinc a L’Audi-
tori, on també es programarà un ci-
cle de quatre sessions de música de
cambra. Com és habitual, la progra-
mació manté la “lògica del reperto-
ri”, novament irrefutable en el seu
classicisme: dels Concerts de Bran-
deburg de Bach que interpretarà la
Filharmònica d’Hongria el 17 de fe-
brer a la Simfonia núm. 10 de Xos-
takòvitx que atacarà la Simfònica
Txaikovski amb la pianista Iulianna
Avdeieva el 19 de maig del 2014.
Haydn, Beethoven i Mozart prota-
gonitzaran la “nit vienesa” del 5 de
desembre amb la Simfònica de Vi-
ena i la pianista Maria João Pirés.

“Nosaltres decidim quines obres
volem i després triem els músics”,
diu Medem. Aquesta vegada han
volgut un repertori que s’adigui
amb la celebració, sobretot per al
concert commemoratiu del 30è ani-
versari, el 28 de gener a L’Auditori.
Allà sonarà la Novena simfonia de
Beethoven, interpretada per l’Or-
questra Simfònica de Dinamarca,
dirigida pel seu titular, Rafael
Frühbeck de Burgos, i amb la parti-
cipació del Cor Ibercamera. Serà la
primera vegada que l’orquestra da-
nesa actuarà en el cicle.

Nova orquestra i nou cor
La creació del Cor Ibercamera, diri-
git per Mireia Barrera, directora del
Cor Madrigal, és una de les novetats
d’aquesta temporada, juntament
amb el naixement de l’Orquestra Da

Camera, una formació de corda amb
una vintena de músics del país amb
una sòlida trajectòria internacional.
L’orquestra inclou membres del
Quartet Casals, la Mahler Chamber
Orchestra, el Quaret Quiroga i la
Filharmònica de Berlín, entre d’al-
tres. Medem assegura que han vol-
gut “potenciar” els músics de corda
i que fa trenta anys no haurien po-
gut formar “una orquestra d’aquest
nivell”. Debutaran el 9 d’octubre al
Palau de la Música. Tant el cor com
l’orquestra són “formacions crea-
des especialment per a l’aniversari”,
la continuïtat de les quals “ja es veu-
rà”, diu Medem.

El debut d’un jove pianista
Valeri Guerguiev dirigirà l’orques-
tra del Mariinski l’11 de febrer a
L’Auditori, amb un programa for-
mat per la Cinquena de Mahler i el
Concert per a piano i orquestra de
Mozart. Serà el debut a Ibercame-
ra del jove pianista català Ignasi

Cambra; segons Prat, “un artista de
gran projecció”. El president d’Iber-
camera va aconseguir que el direc-
tor rus escoltés Cambra el gener
passat, després de la versió concert
de l’òpera Iolanta que Guerguiev va
dirigir al Liceu. Al cap d’un temps,
Cambra va ser convidat a tocar a
Sant Petersburg. Pel que fa als reci-
tals de solistes, la nova temporada
aposta pels pianistes Alexei Volodin
amb les Variacions Golberg i Paul
Lewis amb el Clar de lluna de
Beethoven, i el violinista Serguei
Khatxatrian amb Les tres sonates
per a violí i piano de Brahms.

Un any més Ibercamara manté la
política de contenció de preus i una
oferta molt flexible d’abonaments
que inclou una promoció especial
per a estudiants menors de 29 anys:
un abonament per a deu concerts
des de 85 euros. El pressupost de la
temporada és d’1,23 milions d’eu-
ros, un 4% menys que en l’edició
anterior.e

XAVIER CERVANTES

BARCELONA. “L’únic que sabem fer
és organitzar concerts sota un crite-
ri estrictament artístic”, diu Josep
Maria Prat, president d’Ibercame-
ra. “Som una empresa privada, in-
dependent, i estem fora de guerres
entre auditoris”, continua Prat. Ho
explica durant la presentació de la
trentena temporada del cicle de
concerts. “El miracle continua”,
afegeix abans de recordar que orga-
nitzen “l’única temporada privada”
de música clàssica de Barcelona.

Tenen l’aval de 1.152 abonats i,
malgrat el context de crisi, un crei-
xement sostingut en la venda d’en-
trades; l’estimació de la temporada
2012-2013 indica un augment de
l’1,03%. També compten amb la
complicitat dels músics que els han
acompanyant durant aquestes tres
dècades, alguns dels quals partici-
paran en la nova temporada, que co-
mençarà el 9 d’octubre al Palau de la
Música i es tancarà el 19 de maig del
2014 a L’Auditori. Per exemple, hi
seran l’Orquestra Simfònica del Te-
atre Mariinski dirigida per Valeri
Guerguiev, la Simfònica de Viena
sota la batuta d’Ádám Fischer i amb
la pianista Maria João Pirés, la Ro-
yal Philharmonic amb el violinista-
director Pinchas Zukerman i la
Simfònica Txaikovski amb direcció
de Vladimir Fedosseiev.

La pianista portuguesa Maria João Pirés protagonitzarà “la nit vienesa”, el 5 de
desembre, amb l’Orquestra Simfònica de Viena, dirigida per Ádám Fischer. FELIX BROEDE

Ibercamera celebra
30 anys de “miracle”

amb onze concerts
La temporada 2013-2014 convoca artistes
molt significatius en la trajectòria del cicle
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La dansa de la mort de Mouawad
da, trauma per un abandó, retorn al
paísdelsavantpassats,xocemocional
amblaguerra,figuresmítiques,alède
tragèdiagrega.Iperdescomptatelseu
lirisme, potser la cinquena columna
de la seva escriptura dramàtica quan
surt de mare en una borratxera
d’imatges encallades en un bucle po-
ètic. La diferència més notòria amb
Incendis:LitoralésunBildungsroman
[novel·la d’aprenentatge] d’un jove
que, en la seva odissea per enterrar el
cadàverdelpare,abandonaelsfantas-
mes de la infantesa.

Elmésinteressantdelseuteatreno
és l’impacte que genera amb els relats
d’horror i dolor. Molt més potent és
la dramatúrgia estructurada en plans
que coexisteixen desafiant la divisió
entre el que és real, l’imaginat i la fic-

‘Litoral’
TEATRE ROMEA
29 d’abril

JUAN CARLOS OLIVARES

LatetralogiadeWajdiMoua-
wad (Litoral, Incendis, Bos-
cosiCiels)ésenrealitatuna
trilogia. Entre la primera i
la segona hi ha tantes simi-

lituds que podrien fusionar-se en un
únic text. Totes dues es regeixen per
claus dramàtiques germanes: pare
mort, cartes reveladores, desarrela-
mentinconscientdelapàtriad’acolli-

ció; una subtil diferència que aquí és
essencial. Les escenes es contaminen
entre si sense atendre barreres tem-
porals, d’espai o gènere. En aquest as-
pecte, el muntatge de Litoral dirigit
per Raimon Molins és impecable. Al
voltant d’un cub articulat –idea de Ri-
cardPratiColl–,lestransicionsfunci-
onen com una perfecta coreografia
que només sembla aturar-se en els
moments en què la paraula s’imposa.

És el temps per gaudir de la sere-
nitat interpretativa de Lluís Marco,
la varietat de registres de David Ver-
daguer –actor en línia ascendent–,
la ràbia excel·lentment administra-
da de Marc Rodríguez i la intensa
austeritat de Pepo Blasco; tots ben
acompanyats per Xavier Ruano, Pa-
trícia Mendoza i Mireia Trias.e

Marc Rodríguez i Xavier Ruano, protagonista i
cavaller fantàstic a Litoral. FRANCESC MELCION

Aniversari
La ‘Novena
simfonia’ de
Beethoven
sonarà en el
concert de
celebració
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