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01. 
L’OBC I PABLO GONZÁLEZ
No seran mil, però hi haurà 
moltes dotzenes d’intèrprets per 
abordar la simfonia més massiva i 
espaterrant de Mahler, la Vuitena. 

 L’Auditori. De dv. 11 a dg. 13

02. 
CROSSINGLINES  
& FUNKTION
Dues formacions amb sana 
curiositat uneixen forces en un 
programa de contemporaneïtat 
sense complexos que combina 
clàssics recents amb noves veus.  

 Fundació Tàpies. Ds. 12

03. 
ROSA I QUECO NOVELL
La música de Toldrà, fundador fa 
70 anys de l’ara OBC, acompanya 
la lectura de les cartes creuades 
amb Manuel Clausells, a càrrec 
dels seu néts.  L’Auditori. Dg. 13

04. 
DUO RAVEL
En duo o en solitari, dos 
programes de 30 minuts per 
gaudir de grans peces per a 
violí i piano al costat d’obres 
del violinista del duo, Francesc 
Guzman.  MUHBA. Dg. 13

05. 
POLIFÒNICA DE PUIG-REIG
De rèquiems de Mozart, al cap de 
l’any n’hi ha molts. Amb orquestra, 
cor i solistes tots catalans, no 
gaires.  Palau de la Música. 
Dilluns 14 

Ens agrada!
  
Per Xavier Cester

rada!
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clàssica a  timeout.cat

Coordina  
Marta Salicrú
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¿El Gran Teatre del Liceu ha de 
seguir sent un referent 
internacional? Llegint segons 
quines declaracions dels 
responsables del coliseu, fa la 
paorosa sensació que a l’hora 
d’elaborar la programació 
només interessen els criteris 
comptables, amb la qual cosa 
caldria fugir dels muntatges en 
què, segons diuen, els números 
no quadren (números que mai 
veiem, per altra banda). Ningú 
amb dos dits de front vol un 

teatre arruïnat, però sembla que 
alguns volen un Liceu irrellevant.

L’objectiu preferit d’aquest 
discurs economicista que està 
esborrant del mapa el discurs 
cultural és la programació de La 
llegenda de la ciutat invisible de 
Kitege i la donzella Fevronija, una 
d’aquelles iniciatives 
agosarades que prestigien els 
que les emprenen. Perquè 
diguem-ho amb totes les lletres: 
aquesta òpera de Rimski-
Kórsakov, coneguda com el 

Parsifal rus, és una meravella de 
començament a final. I arriba 
amb una de les produccions 
més impressionants que el 
Liceu haurà acollit en força 
temps. No debades, arran de 
l’estrena el 2012 a Amsterdam, 
va ser considerat el muntatge de 
l’any en la primera edició dels 
Opera Awards.

Podem posar-nos nostàlgics i 
evocar que Kitege va causar 
furor al Liceu als anys 20 i 30. 
Ara, tanmateix, arribarà amb una 
estètica ben diferent, amb un 
dels genis de la direcció 
d’escena actual al capdavant, el 

rus Dmitri Txerniakov. 
Visualment espectacular (l’acte 
primer ja deixa la boca oberta), 
dramàticament perspicaç, 
Txerniakov fuig del folklorisme 
ranci i del misticisme de pa 
sucat amb oli per signar una 
proposta d’una 
contemporaneïtat gens gratuïta i 
impacte assegurat.

La majoria dels protagonistes 
a Amsterdam reprenen els seus 
papers, començant per Svetlana 
Ignatovitx, la protagonista, en un 
paper extenuant, mentre que 
Josep Pons assumirà la direcció 
musical, amb un cor que, com en 
tota bona òpera russa, té un 
paper cabdal. ¿A punt per a un 
dels espectacles de l’any?

La llegenda de la ciutat 
invisible de Kitege es narrarà 
al Liceu fins al 30 d’abril.

Kitege es fa visible al Liceu
Com si l’òpera de Rimski-Kórsakov no fos prou bona, ens arriba 
amb una producció impressionant, es meravella Xavier Cester

Es va emportar 
el premi al 
muntatge de 
l’any als Opera 
Awards 2012
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