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Any nou, vida nova i concerts 
nous. Arriba el 2014 i amb ell 
noves propostes musicals, 
algunes de nou format, d’altres 
d’artistes internacionals que ja 
han vingut a Barcelona però que 
no per això són menys aplaudits, 
i també de músics del país.

Gran Teatre del Liceu
El Liceu proposa títols de 
repertori com La Sonnambula de 
Bellini amb Diana Damrau i Juan 
Diego Flórez (gener-febrer) i 
Tosca de Puccini amb la gran 
soprano nord-americana Sondra 
Radvanovsky (març). Però també 
aposta per títols més 
compromesos com La llegenda de 
la ciutat invisible de Kitej, de 
Rimski-Kórsakov, en una 
coproducció del Liceu que ha 

rebut el màxim guardó d’Opera 
Awards 2013 per la posada en 
escena (abril); i l’estrena d’Il 
Prigionero, de Luigi Dallapiccola, 
fent doblet amb Suor Angelica de 
Puccini, amb Barbara Frittoli i 
Dolora Zajick i la gironina 
Gemma Coma-Alabert, les dues 
amb direcció escènica de Lluís 
Pasqual (juny-juliol). S’hi afegeix 
La Valquíria de Wagner (maig-
juny), en la segona entrega de la 
tetralogia que ofereix Robert 
Carsen, una per temporada. En 
l’apartat de concerts i recitals, 
compta amb Angela Gheorghiu, 
Nina Stemme, Jonas Kaufmann, 
Angela Denoke i Jordi Savall.

L’Auditori
Per als qui prefereixin la música 
simfònica, L’Auditori ens porta 

l’Orquestra del Teatre Mariinski 
dirigida per Valeri Gergiev 
ofereix la Cinquena de Mahler a 
més de presentar un jove 
pianista català de brillant 
carrera internacional, Ignasi 
Cambra (11/02). La Royal 
Philharmonic Orchestra, amb 
Pinchas Zukerman a la batuta i 
com a violinista, combinarà el 
Concert de violí de Beethoven i la 
Quarta Simfonia de Brahms 
(23/04); i la Simfònica 
Txaikovski amb Vladimir 
Fedosseiev a la direcció i la 
pianista Iulianna Avdeieva 
oferiran el Concert per a piano de 
Chopin i la Simfonia núm. 10 de 
Xostakóvitx (19/05). 

S’hi sumen els concerts de 
l’OBC on, entre els molts 
convidats, figuren el director 

japonès Kazushi Ono amb un 
programa que combina la 
intimitat de Toru Takemitsu 
amb la grandiloqüència de 
Richard Strauss (gener); la 
pianista coreana HJ Lim en un 
Festival Rakhmàninov (febrer); 
el pianista Josep Colom, artista 
convidat, ofereix el Concert per a 
la mà esquerra de Ravel (febrer) i 
un recital en solitari (març); 
Emmanuel Krivine dirigirà la 
Simfonia fantàstica de Berlioz 
(març); el violoncel·lista Jean-
Guihen Queyras s’enfrontarà a 
l’emotiu Concert per a violoncel 
d’Elgar (maig), i el violinista 
Renaud Capuçon combinarà 
obres de Casablancas, Dutilleux, 
Ravel i Mussorgski (maig/juny). 

L’OBC també oferirà tres 
rèquiems, el de Mozart amb 
Pablo González, el de Brahms 
sota la visió de François-Xavier 
Roth (març) i l’espectacular 
Rèquiem de guerra de Britten 
dirigit per Jakub Hrusa en un 
concert que a més tindrà Janine 
Jansen en el Concert de violí 
núm. 2 de Prokófiev (abril). I 
Mahler serà present en diferents 
concerts com el d’Eliahu Inbal 
amb la Setena (gener), i el del 
titular de l’OBC, que amb 
formacions vocals locals farà 
front a la Simfonia dels Mil, la 
impressionant Vuitena (abril).

Palau de la Música
El Palau acollirà grans noms de 
la clàssica com Lorin Maazel 
amb la Filharmònica de Munic 
oferint obres de Sibelius, Strauss 
i la Quarta de Shumann (19/02); 
el sempre estimat John Elliot 
Gardiner ens porta les Vespres 
de Monteverdi (07/03); Maasaki 
Suzuki una Passió segons sant 
Joan de Bach (24/03), i Gustavo 
Dudament al front de la 
Simfònica de la Ràdio de Munic 
amb Beethoven i Stravinsky 
(09/04). En l’àmbit vocal tindrem 
les sopranos Anna Netrebko 
(21/05) i Núria Rial i el tenor 
Wemer Güra (18/03); mentre que 
com a solistes destaca el pianista 
Grigory Sokolov (06/05). 

Les constel·lacions del 2014 
Radvanovsky, Maazel, Damrau, Gergiev... No us caldrà marxar a París 
ni a Londres per sentir estrelles: les tindrem a casa. Per Marta Porter

Robert Carsen 
continuarà oferint 
la tetralogia de 
Wagner, una  
per temporada

Clàssica
Coordina Marta Salicrú 
msalicru@timeout.cat

Anna Netrebko, Pinchas Zukerman i La llegenda de la ciutat invisible de Kitej, de Rimski-Kórsakov,
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