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Backstreet Boys, 
retorn a les arrels
CRÒNICA El grup va recrear els seus grans 
èxits amb música pregravada al Sant Jordi Club

JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA 

Backstreet Boys han complert 20 
anys i, sense desitjar-ho, tornen a la 
casella de sortida: concerts amb afo-
raments a la baixa, com el Sant Jordi 
Club (molt lluny d’aquells aparato-
sos doblets, el 1998 i el 1999, a la sa-

la gran del Palau Sant Jordi), i espec-
tacles basats en el seu geni i figura 
escenogràfics, sense músics de su-
port i amb instruments pregravats, 
com en aquelles primeres gales de 
Los 40. És el que hi ha, però ja sorprèn 
que una+ boy band en fase crepuscu-
lar, que segueix fent un pop teenager 

tot i que els seus titulars ronden la 
quarantena, segueixi donant guer-
ra sabent que tota comparació amb 
el passat el posa en evidència.
 Els d’Orlando van presumir, di-
jous, de cançons noves, les del disc 

In a world like this, decantat per tempos 
temperats, com Show ‘em – what you’re 
made of, i van reviure els seus hits, és 
clar, en una nit marcada per la fe-
liç efemèride de Brian Littrell. «En 
fa 25», va fer broma Nick Carter, res-

tant-li 14 anys. Mentre que One Di- 
rection prescindeix de números co-
reogràfics, ells es mantenen fidels 
als passos de ball de l’escola New 
Kids on the Block. També a la retò-
rica verbal, amb pensades tan inau-
dites com assegurar que «Barcelona 
és la nostra ciutat favorita» i dedicar 
I’ll never break your heart a les «sexy la-
dies» del lloc.

‘HITS’ AMB AGUANT / Tot i que en el xou 
hi va haver abundància de minuts 
perduts (encara més en el tram amb 
guitarres acústiques i caixó, coro-
nat, després de llargs episodis come-
diants, amb Quit playing games with 
my heart), reconeixem-los els seus 
vells èxits en matèria de r’n’b inva-
siu, com Don’t want you back, We’ve got 
in goin’ on, I want it that way i Everybody. 
Gasolina per, potser, 20 anys més. H

33 Backstreet Boys, durant el concert de dijous al Sant Jordi Club.

FERRAN SENDRA

El Liceu evita 
riscos per 
capejar la crisi
3Oferirà 11 òperes, la majoria de 
gran repertori, i dues en concert

MARTA CERVERA
 BARCELONA

L
a pròxima temporada del 
Gran Teatre del Liceu està 
marcada per la falta d’estre-
nes absolutes i grans nove-

tats. Per això, la notícia d’ahir no va 
ser tant la programació com el no-
menament de l’experimentat direc-
tor vienès Peter Burian com a substi-
tut a partir del juliol de José Luis Bas-
so al capdavant del cor.
 En plena crisi, el Liceu aposta pel 
gran repertori amb 11 òperes, dues 
en versió concert i la reposició de Car- 
men, de Bizet, modernitzada per Ca- 
lixto Bieito. Obrirà i tancarà la tem-
porada amb dues òperes bufes. La co- 
mèdia El barber de Sevilla, de Rossi- 
ni, apujarà el teló al setembre amb 
una aclamada posada en escena de 
Joan Font, i el tancarà Don Pasqua-
le, de Donizetti, en una nova copro- 
ducció internacional del Liceu 
amb posada en escena de Laurent  
Pelly. 
 La traviata, de Verdi, inaugurarà 
oficialment la temporada el 14 d’oc-
tubre. L’òpera commemorarà els 
15 anys de la reobertura del coliseu 
després de l’incendi. La coproduc-
ció, amb direcció d’escena de David 
McVicar, tindrà 19 funcions entre 
octubre i juliol amb Patricia Ciofi, 
Elena Mosuc i Ailyn Pérez alternant-
se com a protagonistes. Verdi comp-
tarà també amb un altre títol, I due 
Foscari, en concert i amb el versàtil 
Plácido Domingo en l’exigent rol de 
baríton. Arabella, de Richard Strauss, 

torna amb una producció de l’òpera 
de Frankfurt i un repartiment de ci-
ne, amb Ros-Marbà a la batuta. El bel 
canto i l’òpera romàntica estaran re-
presentats per dos nous muntatges: 
Maria Stuarda, de Donizetti, i Norma, 
de Bellini. El duel de reines enfron-
tarà artísticament Joyce Di Donato 
i Silvia Tro Santafé, mentre que Nor-
ma comptarà amb Sondra Radva-
novsky. Entre totes dues s’intercala-
rà el díptic format per Una voce in off, 
de Montsalvatge, per primera vega-

da escenificada, i La voix humaine, de 
Poulenc, amb Ainhoa Arteta i María 
Bayo, respectivament.
 Els amants de Wagner podran se-
guir la tetralogia amb Siegfried i dis-
frutar de Tristany i Isolda, en concert. 
I Mozart comptarà amb un nou Così 
fan tutte, de La Fenice, que permetrà 
admirar el director d’escena Damia-
no Michieletto al capdavant d’un jo-
ve elenc liderat per Juliane Banse. 
 En dansa tres obres de William For- 
sythe centraran l’actuació del Sem-
peroper Ballet. L’obra de Sorolla ins-
pira l’espectacle que el Ballet Nacio-
nal d’Espanya presentarà al juliol. H

NOVA PROGRAMACIÓ LÍRICA Els reclams de la temporada 2014-2015

‘ARABELLA’ 17-29 NOVEMBRE
L’obra de Richard Strauss comptarà amb una parella 
estel·lar: Anne Schwanewilms i Michael Volle.

WOLFGANG RUNKEL

SEMPEROPER BALLET 20 I 21 DE FEBRER
El conjunt alemany oferirà obres de William Forsythe, 
entre elles ‘Neue Suite’ i ‘Enemy in the figure’. 

COSTIN RADU

PLÁCIDO DOMINGO 30 D’ABRIL I 3 DE MAIG
Demostrarà el seu talent com a baríton a ‘I due Fosca-
ri’, de Verdi, en concert amb Liudmila Monastyrskaia.

AP / DIMITRI LOVESTSKY

VALERI GUERGUIEV 18 DE MARÇ
El director torna amb l’orquestra i cantants del Ma-
riinski amb ‘Tristany i Isolda’, de Wagner, en concert.

ARXIU

COSÌ FAN TUTTE Juliane Banse debutarà al Li-
ceu amb la cèlebre òpera bufa de Mozart, amb una 
moderna posada en escena de Damiano Michieletto.

MICHELE CROSERA

SONDRA RADVANOVSKY  8 AL 17 FEBRER
La soprano serà l’estrella d’una nova producció de 
‘Norma’, de Bellini, dirigida per Kevin Newbury.

ARXIU

L’experimentat 
Peter Burian serà  
el nou director del  
cor del Gran Teatre en 
substitució de Basso


