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01. 
JONAS KAUFMANN
Des que el vaig descobrir molt 
abans de la seva fama mundial, 
ha estat un dels meus cantants de 
capçalera. Per què? Llegiu l’article 
veí.  Gran Teatre del Liceu. 
Divendres 28

02. 
BENJAMIN ALARD
El francès continua el periple 
plurianual per l’obra per a teclat 
de Bach amb els dos llibres d’El 
clavecí ben temperat.  Palau de 
la Música. Dilluns 31 i dimarts 1

03. 
FINAL DEL CONCURS  
MARIA CANALS
La 60a edició coincideix amb el 
centenari del naixement de la seva 
creadora. Sabrem qui és el nou 
pianista vencedor.  

 Palau de la Música. Dc. 2

04. 
STANISLAV KHRISTENKO
Aprofitant la final del Maria 
Canals, el pianista ucraïnès, 
guanyador el 2013, ofereix un 
recital variat amb rareses incloses.  

 L’Auditori. Dimarts 1

05. 
TRIO VAN BAERLE
El cicle Echo Rising Stars és un 
bon aparador de joves talents, 
com aquesta formació holandesa 
que abordarà dos grans trios del 
romanticisme alemany.  

 L’Auditori. Dijous 3

Ens agrada!
  
Per Xavier Cester

rada!

Més concerts de 
clàssica a  timeout.cat

Coordina  
Marta Salicrú

msalicru@timeout.cat 
@salicrunette

Jonas Kaufmann no és el tenor 
de moda, l’etiqueta és massa 
limitadora i té, en el fons, un to 
despectiu. Jonas Kaufmann és, 
simplement, un dels millors 
cantants de l’actualitat, per 
això els teatres se’l disputen i 
el públic hi acudeix sense 
pensar-s’ho dos cops quan veu 
el seu nom en cartell. Les raons 
d’aquesta posició privilegiada 
són diverses.

D’entrada, la veu, d’una 
coloració fosca d’inusual 
atractiu, capaç d’escalar sense 
esforç els aguts més refulgents 
i deixar flotar pianíssims eteris, 
i emprada amb una capacitat 
per al matís realment notable. 
Les interpretacions de 
Kaufmann mai no són buides 
demostracions de glamur vocal, 
sinó lectures acurades on 
caracterització dramàtica i gest 
musical van de bracet. Un 
segon factor gens menystenible 
en l’era de les transmissions 

cinematogràfiques d’òpera és 
que Kaufmann, a més de ser un 
actor creïble, té un físic agraït, 
amb aquests rínxols negres de 
llargària variable que, a prop 
dels 45 anys, ja mostren alguna 
zona grisa.

A banda dels dots 
interpretatius, segurament 
l’element més destacat és la 

seva versatilitat. Kaufmann es 
nega a ser encasellat, com 
correspondria a un tenor 
nascut a Munic, en el repertori 
alemany. Mozart ha estat 
present en la seva carrera i 

Wagner cada cop hi és més 
rellevant, amb Lohengrin com 
una de les fites més 
destacades. Però en l’òpera 
italiana (Verdi, Puccini) i la 
francesa (un sensacional Don 
José de Carmen) també ha 
deixat empremtes 
inoblidables.

La versatilitat inclou també el 
lied: el 2003 va debutar a 
Catalunya, a la Schubertíada 
que es feia al llavors Auditori 
Winterthur, amb Die schöne 
Müllerin, el cicle que no va 
interpretar el 2010 al Liceu (té 
fama de cancel·lador). Ara serà 
el torn de rescabalar-nos amb 
l’altre gran cicle de Schubert, 
Winterreise. El Liceu fins i tot ha 
ampliat l’aforament amb 
butaques sobre el fossat per 
rebre, ja que no el tenor de 
moda, sí el tenor més desitjat. 

Jonas Kaufmann cantarà el 
cicle Winterreise dv. 28 al Liceu

Mai no fa buides 
demostracions 
de glamur vocal, 
sinó lectures 
acurades

El tenor més 
desitjat
Jonas Kaufmann posa la 
seva coloració inusual  
al servei del cicle de lied 
‘Winterreise’ de Schubert.  
Per Xavier Cester


