
Recomanem...
Hip-hop i la Cobla
per Carmen del Val

COMPRAR i BEURE
Llibreria Chronos

per Carlos Orquín

Dijous 1
Standstill. Després de 20 anys
de carrera, la banda abandona
l’activitat, i ho fa amb dos
concerts de comiat comme il
faut. Apolo. Dies 1 i 3. 20 h (21
euros).

Javier Ruibal. El cantautor
gadità celebra 35 anys de carrera
amb una sèrie de concerts en
què repassa el seu inabastable
cançoner. En format trio.
Jamboree. Dies 1 i 2. 20 i 22 h
(22 euros).

Divendres 2
Joe Satriani. El guitarrista més

veloç a l’oest del riu Pecos, es
podria dir. Presenta Shockwave
Supernova, darrer treball i una
mostra més de la seva tècnica i
digitació. Barts. 21 h (36 euros).

Maya Jones Coles. Productora
anglesa de dubstep i deep house,
una veritable institució a l’escena
britànica de clubs. Apolo.
00.30 h (18 euros).

Delorentos. Banda irlandesa que
va editar el seu primer disc l’any
2007, amb una sonoritat
pop-rockera que ara presenta
Night Becomes Light.
Razzmatazz. 1 h (17 euros).

Els Pets. Un nou espectacle: Els
Pets fan cambra. Una secció de
corda embolcallarà el repertori
del grup a la recerca d’una nova
lectura. Teatre-Auditori Sant
Cugat. 21 h (18 euros).

Dissabte 3
Hipnotik. El veterà festival de hip-
hop, dotze edicions ja, presenta
la seva habitual oferta de
competicions i concerts de
figures com Sho Hai, Little Pepe
o Fyahbwoy, entre d’altres.
CCCB. A partir 15.45 h (45 euros).

Soledad Vélez. Xilena establerta
a València que amb dos elapés

s’ha fet un espai en l’àmbit del
folk més personal. Una veu que
no s’oblida. Heliogàbal. 21.30 h
(5 euros).

Dilluns 5
U2. La banda irlandesa visita Barce-
lona oferint els únics quatre
concerts a Espanya de la gira
Innocence + Experience Tour.
Palau Sant Jordi. 5, 6, 9 i 10.
20 h. Queden entrades només per
a 9 i 10 (entre 30 i 410 euros).

Dimarts 6
Xarim Aresté. Dins el cicle Con-
nexions, el rocker més en forma
de Catalunya presenta el seu

segon treball en solitari, La
Rosada. Almo2Bar. 21 h (8 euros).

Dimecres 7
Ruper Ordorika. Una de les
veus més destacades del
panorama euskaldun, ofereix un
concert en solitari, només amb
veu i guitarra. Jamboree. 20 i
22 h (12 euros).

Muchachito. El singular cantau-
tor de barri presenta un avanç
del disc que editarà
properament i regalarà la seva
maqueta. Tocarà tots els
instruments. Apolo 22 h
(15 euros).

NABUCCO
de Giussepe Verdi
Gran Teatre del Liceu
Barcelona
7, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 21 i 22
d’octubre

Que obri una llibreria, amb els
temps que corren, és notícia.
Chronos, especialitzada en fanta-
sia i ciència-ficció, és el projecte
personal de Gonzalo Rodríguez,
un amant de tots dos gèneres lite-
raris que va pensar que tenia algu-
na cosa per aportar al sector llibre-
ter. Va obrir el desembre del 2014
i des de llavors ofereix al Camp
d’en Grassot una barreja de lectu-
res clàssiques i estrenes dels títols
més esperats per un públic
“reduït, però incondicional”, com

reconeix Rodríguez. Els dijous i els
dissabtes organitza un cinefòrum
de pel·lícules que versionen no-
vel·les que es poden trobar al
catàleg de la botiga. “És una for-

ma de relacio-
nar el cinema i la
literatura”, expli-
ca. Rodríguez rei-
vindica un re-
torn a la figura
del prescriptor i
creu que aquest
és el seu valor
afegit. “Hi ha
gent que prefe-
reix una compra
relaxada i tenir
un tracte proper

amb el llibreter”, diu. La forquilla
de preus va dels 9 euros en llibres
de butxaca fins als 30.

Roger de Flor, 237, Barcelona

E
l Liceu aixeca el teló el
proper 7 d’octubre amb
Nabucco, la primera ex-

plosió de talent de Giuseppe Ver-
di. Res va ser igual en el panora-
ma operístic italià a partir de
l’estrena, el 1842, a la Scala de
Milà, de la tercera òpera d’un
jove compositor destinat a reg-
nar en l’escena lírica del seu
temps. Òpera de grans veus, tor-
na al coliseu de la Rambla en un
muntatge dirigit musicalment
per Daniel Oren i escènicament
per Daniele Abbado que té com
a grans protagonistes el baríton
Ambrogio Maestri i la soprano
Martina Serafin.

Malgrat ser una de les 20
òperes més representades del
repertori, feia més de tres dèca-
des que el Liceu no programava
un muntatge escènic d’aquest
extraordinari títol; ho va fer per
última vegada el 1985, dirigit
per Romano Gandolfi, encara
que el 2006 va oferir una vi-
brant versió de concert dirigida
per Nello Santi; torna, doncs,
Nabucco amb tots els honors,
per obrir la temporada operísti-
ca amb 10 funcions fins al pro-
per 22 d’octubre.

“Parlar de Verdi és parlar de
la universitat del cant”, exclama
Ambrogio Maestri, un dels mi-
llors barítons del moment, que
torna al Liceu per donar vida a
Nabucco, protagonista d’aquest
drama líric d’essències bíbli-
ques amb llibret de Temístocle

Solera. “Verdi crea el primer
gran paper protagonista per a
baríton, amb una tessitura molt
aguda i una extensió que t’obli-
ga a ser prudent per no quedar-
te sense energia en la colossal
escena final”, assegura Maestri.

En aquesta òpera, Verdi crea
un personatge femení d’una
força increïble: Abigaille, una
autèntica soprano drammatica

d’agilità que s’ha d’enfrontar a
una inclement tessitura i alter-
nar moments de cant íntim
amb escenes d’agilitat especta-
culars. “És un personatge tècni-
cament molt difícil, però
meravellós en la seva rica ex-
pressivitat; és una dona forta i
decidida que se sent traïda i
busca venjança”, assegura Mar-
tina Serafin.

El baix Vitalij Kowaljow, el
tenor Roberto De Biasio i la mez-
zosoprano Marianna Pizzolato
completen el primer dels dos re-
partiments que presenta el tea-
tre; en el segon, els principals
papers són a càrrec de Luca Sal-
si, Tatiana Melnychenko, Enri-
co Iori i Alejandro Roy.

Entre les seves grans esce-
nes corals, Nabucco conté una

de les pàgines més famoses de
la història de l’òpera, Va pensie-
ro, que en la Itàlia de Verdi, ocu-
pada per l’exèrcit austríac, va
cobrar la dimensió d’himne na-
cional contra l’opressió.

“És una òpera que pot parlar
del present, i el públic de cada
país pot sentir-la de forma dife-
rent”, explica el director d’esce-
na Daniele Abbado. “Parla de la
identitat d’un poble, el poble he-
breu, i la cerca de la seva identi-
tat a través del sofriment, la
humiliació, l’exili i el risc”, diu.

El muntatge és una copro-
ducció de la Scala de Milà que

va estrenar el 2013 la Royal Ope-
ra House Covent Garden de Lon-
dres, que el mateix any el va
gravar en DVD, amb Plácido Do-
mingo, el Liceu i l’Òpera Lírica
de Chicago. “És un muntatge
senzill i funcional, amb un únic
descans i dos canvis d’escena; el
temps de les megaproduccions
ha passat, ara és el moment de
centrar-nos en les veus i en el
teatre des d’una sensibilitat mo-
derna”, comenta Abbado, que
debuta al Liceu.

Concerts

El primer gran Verdi

El Va pensiero de Nabucco va prendre dimensió d’himne a la Itàlia de Verdi. / rudy amisano (teatro alla scala)

El Mercat de les Flors obre la
temporada amb l’estimulant es-
pectacle In Somni, una proposta
en la qual participa la Cobla Sant
Jordi amb la companyia de dansa
de hip-hop, Kulbik Dance i el DJ-
Mario Nieto, que suma la música
electrònica al projecte. En escena
divuit intèrprets entaulen un vital
i dinàmic diàleg. (Mercat de les
Flors. De l’ 1 al 4 de octubre. Bar-
celona. 18 euros)

Javier Pérez Senz

‘Nabucco’ torna al Liceu
amb les veus estel·lars
d’Ambrogio Maestri
i Martina Serafin

QUADERN Dijous, 1 d’octubre del 2015 AGENDA. 7


