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Clàssica

01. 
IL PRIGIONERO /  
SUOR ANGELICA
L’òpera italiana no va acabar 
amb Puccini. El colpidor drama 
de Dallapiccola és un bon 
company de viatge de la part més 
sentimental del Trittico.  

 Liceu. A partir del dg. 22

02. 
DANIEL ESPASA
El polifacètic intèrpret dirigeix des 
del clavecí l’Orquestra Camera 
Musicae en tres Concerts de 
Brandenburg de Bach.  

 Palau de la Música. Dv. 20

03. 
ORQUESTRA  
DEL MONTSALVAT
Segona aparició d’aquesta 
flamant orquestra amb criteris 
històrics, aquest cop en formació 
de corda, per abordar obres de 
Haydn i Beethoven.  Recinte 
modernista de Sant Pau. Dv. 20

04. 
MISCHA MAISKY
El cèlebre violoncel·lista inaugura 
el festival Nits de Clàssica amb la 
seva filla Lily al piano.  Teatre 
Municipal de Girona. Dc. 25

05. 
OBC
Amb la calor, creixen les ganes 
d’escoltar música en un ambient 
més distès. L’OBC se’n va a la 
platja a tocar clàssics populars.  

 Platja de la Barceloneta. Ds. 21

Ens agrada!
  
Per Xavier Cester

rada!

Més concerts de 
clàssica a  timeout.cat

Coordina  
Marta Salicrú

msalicru@timeout.cat 
@salicrunette

El Liceu ens ofereix una nova 
estrena operística, Il 
prigioniero, de Luigi 
Dallapiccola, en una producció 
que Lluís Pasqual va dirigir al 
Palais Garnier de l’Òpera de 
París fa sis anys i que només en 
cinc funcions, dirigeix Edmon 
Colomer en doble programa 
amb Suor Angelica de Puccini. I 
malgrat que sembli que dues 
òperes d’estils musicals tan 

diferents són incompatibles, 
Pasqual hi troba punts 
d’encontre en la temàtica del 
llibret, una visió del dolor humà 
davant la privació de la llibertat. 
A Il prigioniero trobem un pres 
polític sota el jou de la 
Inquisició, i a Suor Angelica, una 
presa de les ideologies 
religioses; dues víctimes d’un 
obscurantisme del qual no es 
podran alliberar ni tan sols 

pagant el preu d’una 
transfiguració il·lusòria.

Lluís Pasqual explicava en 
una entrevista quan va estrenar 
l’òpera a París que Il prigioniero 
és una història terrible de 
tortura, de mantenir algú amb 
vida amb l’esperança que els 
seus estan guanyant la partida, 
mantenir-lo amb vida per matar-
lo després. “Això és una cosa 
que al món contemporani veiem 
cada dia a la televisió, tots 
tenim Guantánamo en 
l’imaginari, i aquí rau la dificultat 
de fer aquesta òpera”. I en una 

època en què el món està en 
revoltes permanents per culpa 
de les ideologies religioses, 
Dallapiccola utilitza una 
metàfora per explicar el mal ús 
de la religió com a poder, un 
tema més actual impossible. 

Escrita fa poc més de 50 
anys, Il prigioniero juga amb el 
dodecafonisme en una música 
molt violenta, tan dura com la 
història que explica. “L’òpera 
dura 52 minuts, no podria durar 
més perquè la descàrrega 
d’adrenalina i mala llet és tan 
forta que no aguantaria la tensió 
dramàtica –assegura Pasqual–. 
Quan s’acaba penso que la gent 
no hauria d’aplaudir, no te’n 
queden ganes, és d’una 
rotunditat tan negra i tan gran 
que és terrible”.

Il prigioniero serà captiu al 
Liceu del 22 de juny al 4 de juliol.

El presoner de Lluís Pasqual
El Liceu estrena el muntatge que el director del Lliure va fer 
d’‘Il prigioniero’, de Luigi Dallapiccola. Per Marta Porter

És tan dura 
que no s’hauria 
d’aplaudir, no 
te’n queden 
ganes
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