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Música Clàssica

Més concerts

GRATIS Zeppelin 2015 
El festival d’art sonor de dica 
aquesta edició a les arts 
electroacústiques, centrada en 
el compositor grecofrancès 
Iannis Xenakis i en el nord-
americà Alvin Lucier (Nashua, 
EUA, 1931).
Dv. 16 i ds. 17. CCCB. 
Montalegre, 5. de 18 a 22 h. 

Balago 

evolució en un so que busca 
obrir nous camins a partir de 
l’experimentació, amb l’objectiu 
de commocionar al públic amb 
temes que, tot i la mancança de 
llum i esperança, desprenen 
emoció i sensacions.
Dv. 16. ArtTe. Muntaner, 83. 
Hospital Clínic (L5). 20 h. 10 €. 

Jamboree Jazz Club Festival: 
John Pizzarelli Quartet 
En el centenari del naixement 
de Frank Sinatra, el guitarrista i 
cantant nord-americà John 
Pizzarelli ofereix versions dels 
grans clàssics de La Veu en 
formació de quartet de jazz. Un 
material que ell coneix de 
primera mà a través del llegat 
del seu pare, el llegendari 
guitarrista Bucky Pizzarelli, que 
va participar en la majoria de les 
gravacions de les obres de 
referència de Sinatra. 
Dv. 16. Jamboree. Pl. Reial, 
17. Liceu (L3). 20 i 22 
h. 35-40 €. 

Esperanzah! 2015 
Festival de 
músiques 
compromeses, obert i 
participatiu, la primera 
jornada inclou els directes de 
Manu Chao (22.30 h); el 
reivindicatiu artista basc Fermin 
Muguruza (21.30 h); la rumba 
catalana de La Troba Kung-Fú 
(20.25 h) o Amparo Sánchez 
(19.20 h), pionera de la fusió.
Dv. 16 i ds. 17. Parc Nou. Ronda 
del Sud. El Prat de Llobregat). 17 
h. 10 € (abonament 15 €).

Josele Santiago Trio 
El cantant de Los Enemigos té 
quatre àlbums en solitari, l’últim, 

‘Lecciones de Vértigo’ (2011).
Dv. 16. Sidecar Factory Club. Pl. 
Reial, 7. Liceu (L3). 22 h. 15-18 €. 

Gente Joven 2015 
Torna la cita amb el ‘playback’ 
electroclash, el concurs musical 
més extrem. Tots els ‘grups’ que 
aquí actuen s’han creat 
especialment per l’ocasió, entre 
ells Las Maxi Dramaticas, La 
Maravilla de Hospitalet o 
Peinados Montserrat. Entre els 
membres del jurat estel·lar hi ha 
Josmar, Samanta Villar, Lucía 
Etxebarría, Ángel Molina o el 
director del Sónar Ricard Robles.
Ds. 17. Razzmatazz. Almogàvers, 
122. Marina (L1), Bogatell (L4). 
19.15 h. 12-15 €.

DakhaBrakha 
Fenomen de culte a Ucraïna, el 
premiat quartet de cantants 
multiinstrumentistes ha estat 
experimentant amb melodies i 
ritmes folklòrics ucraïnesos, 
sons de l’Europa de l’Est i l’Àsia 
occidental i el minimalisme. 
Dg. 18. La [2] de l’Apolo. Nou de 
la Rambla, 111. Paral·lel (L2-L3). 
19.30 h. 12-15 €.

SOAK 
Apadrinada per Chvrches, la 
jove cantautora folk de Derry 
presenta el seu debut, ‘Before 
we forgot how to dream’ (2015).
Dt. 20. La [2] de l’Apolo. Nou de 
la Rambla, 111. Paral·lel (L2-L3). 
21.30 h. 17 €. 

Jamboree Jazz Club 
Festival: Jeff 
Ballard Trio 
És un dels grans de 
la bateria dels 
darrers vint anys, un 

‘sideman’ requerit per 
Brad Mehldau, Chick 

Corea i Pat Metheny.
Dc. 21. Jamboree. Pl. Reial, 17. 
Liceu (L3). 20 i 22 h. 22-25 €. 

Curtcircuit: Maïa Vidal
La cosmopolita barcelonina 
d’adopció presenta el seu tercer 
disc ‘You’re the waves’ (2015). 
Comparteix cartell amb Fur 
Voice, projecte d’un productor 
electrònic murcià.
Dc. 21. Music Hall. Rambla de 
Catalunya, 2-4. Catalunya 
(L1,L3). 20.30 h. 12-15 €. 
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El Liceu aixeca el teló amb el 
primer gran èxit de Giuseppe 
Verdi, Nabucco, un drama líric 
d’essències bíbliques, amb 
mediocre llibret de Temistocle 
Solera, que conté una de les 
pàgines més famoses de la 
història de l’òpera, Va pensiero, 
cor que en la Itàlia de Verdi, 
ocupada per l’exèrcit austríac, va 
cobrar la dimensió d’himne 
nacional contra l’opressió. Té 
una dimensió política des de 
l’estrena, el 9 de març del 1842 
a la Scala de Milà, carta que el 
director d’escena Daniele 
Abbado juga en un muntatge 
senzill i funcional però 
decebedor: d’un espectacle 
coproduït per la Scala, el Covent 
Garden de Londres, l’Òpera 
Lírica de Chicago i el Liceu, se 
n’esperen millors resultats.

Amb la sorra com a espai 
central, la proposta teatral, amb 
símbols, projeccions i un vestuari 
dels anys 30, remet a l’horror de 
l’Holocaust per plasmar el drama 

del poble hebreu assetjat per 
Nabucodonosor i la seva 
venjativa filla, Abigaille. Abbado 
l’encerta en la presentació dels 
personatges amb una direcció 
d’actors competent, però qui 
triomfa de veritat és Daniel Oren 
amb la seva experimentada 
direcció musical, d’implacable 
força rítmica i dinàmiques 
efectistes. El cor del Liceu, amb 
Conxita Garcia com a nova titular, 
va bisar el Va pensiero. 

Tessitures inclements

ni els greus ni el pes dramàtic 
que requereix Abigaille, però 
esquiva la tessitura inclement i 
canta amb valentia i 
expressivitat. El baríton 
Ambrogio Maestri té bon estil, 
però el desborda la tessitura de 
Nabucco. Bon treball del baix 
Vitalij Kowaljow (Zaccaria), el 
tenor Roberto De Biasio fa un 
discret Ismaele i la 
mezzosoprano Marianna 
Pizzolato fa una molt bona 
Fenena. –Javier Pérez Senz

NOTA AL PEU Feia 31 anys que 
no es veia a Barcelona. 

Nabucco
��

Gran Teatre del Liceu. 
Fins al 22 d’octubre.
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