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KurtWagner iels seusLambchop
obriran lapròximaediciódelGuitarBCN
Hindi Zahra, entre les sorpreses d’un cicle que començarà el 23 de gener a la Barts

ESTEBAN LINÉS
Barcelona

Quan l’aficionat encara recorda
el concert de cloenda el juliol
passat de l’última edició del fes-
tival de guitarra de Barcelona, és
a dir, el Guitar BCN, ja es co-
mencen a saber els primers
noms del pròxim cartell, entre
els quals destaca el virtuós i poli-
facètic guitarrista nord-americà
Pat Metheny.
Els encarregats d’aixecar el te-

ló seran els emblemàtics Lamb-
chop, que actuaran a la salaBarts
el pròxim 23 de gener. La banda

deNashville, liderada pel tan pe-
culiar comcarismàticKurtWag-
ner, està considerada com un
dels més genuïns representants
del so “americà” i vindrà a pre-
sentar el seu últim lliurament
discogràfic,Flotus, que es posarà
a la venda a començaments de
novembre.
Per ordre cronològic, el se-

güent concert de què es té cons-
tància és el que oferirà el 16 de
març la cantant Hindi Zahra,
considerada ara com ara una de
les revelacions més sòlides de
l’actual escena musical marro-
quina, tot i que estigui establerta

a França des del 1993. El seu
concert, que es preveu que sigui
una de les sorpreses del Guitar
BCN 2017, tindrà lloc a la sala
Barts.
La primera gran estrella que

de moment se sap que serà al
cartell d’aquest any és Pat Me-
theny. La seva actuació està pre-
vista per al 27 de maig i tindrà
com a títol An evening with Pat
Metheny, cosa que ja indica que
es tractarà d’un format més ín-
tim i proper amb què podrem
gaudir de l’enorme talent del
guitarrista dels Estats Units. En
el seu retorn a la capital catalana

després de sis anys d’absència
estarà acompanyat dels músics
Antonio Sánchez, Linda Oh i
Gwilym Simcock.
En un altre estil sensiblement

diferent, però que genera indis-
cutibles fidelitats entre l’afició,
també hi haurà un lloc destacat
per a la Scott Bradlee’s Postmo-
dern Jukebox, una formació que
uneix en el seu repertori i en la
seva posada en escena l’esperit i
l’estètica dels cabarets d’època
amb un setlist d’èxit gairebé as-
segurat: una àmplia llista de
nous clàssics populars entre els
quals hi ha espai per a èxits de

Madonna, sintonies de progra-
mes televisius com ara Family
guy o adaptacions en clau swing
de hits de Lady Gaga i Radiohe-
ad. La convocatòria serà a l’Au-
ditori del Fòrum el 8 d’abril.
En unes coordenades geogrà-

fiques més properes hi ha un
dels noms amb més pes indiscu-
tible en l’actual escena indie es-
panyola, el grup León Benaven-
te, que presentarà oficialment a
Barcelona el seu aclamat nou àl-
bum, 2. Format fa quatre tempo-
rades per músics molt experi-
mentats del circuit com ara
Abraham Boba, Luis Rodríguez,
César Verdú i Eduardo Baos, la
banda ofereix un indie rock ca-
da vegada més depurat i perso-
nal, amb melodies enganxoses,
lletres iròniques i foscos tocs
dels vuitanta.
Finalment, i dins també de

l’escena espanyola, un altre nom
que aquesta temporada està so-

bresortint és el del saragossà
Borja Laudo,musicalment cone-
gut com a Bigott, que també es-
trenarà les noves composicions
incloses en el seu molt recent
My friends are dead, el vuitè disc
de la seva treballada carreramu-
sical, a la sala Bikini el 29 d’abril.
L’edició de l’any passat, que va

tenir una esplèndida acollida per
part de l’aficionat (va superar els
50.000 espectadors), va estar
plena de noms que van formar la
ja tradicional programació
eclèctica que s’ha acabat conver-
tint en la marca del festival. Va
començar el 18 de febrer amb un
concert de Lindi Ortega al Barts
Club i va abaixar el teló el 18 de
juliol a l’auditori del Fòrum amb
una intensa vetllada protagonit-
zada per Ludovico Einaudi. En-
tremig, una amplíssima llista de
solistes i grups per a tots els gus-
tos, comaraTindersticks, Caeta-
no Veloso & Gilberto Gil, Adrià
Puntí, Adrian Belew, Luis Edu-
ardo Aute, Marcus Miller, Bebe
o Andrés Calamaro.!

PatMetheny retorna
a Barcelona després
de sis anys i Bigott
estrenarà les
noves composicions
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KurtWagner, amb gorra, és el líder de l’extraordinària banda de Nashville amb què obrirà el festival barceloní

CELIA ALONSOMARTÍNEZ
Barcelona

L’Associació d’Amics de l’Òpera de
Sabadell celebra aquest any que en
fa 35 que es va fundar. En paral·lel,
l’Orquestra Simfònica del Vallès ja
vaper lestresdècadesd’existència i
l’Escola d’Òpera de Sabadell en fa
vint.Així, dinsde l’ambientdecele-
bració d’aquesta temporada, Saba-
dell veurà aquest any per primera
vegadalesGoyescas,d’EnricGrana-
dos, en el centenari de la mort de
l’autor.
Els Amics de l’Òpera esperen

aquest any l’assistència d’unes
30.000persones.MirnaLacambra,
directora artística de la temporada
d’Amics de l’Òpera de Sabadell, diu
que fa 35 anys que estan “treballant
ambenergia,alegria, il·lusió ipassió
per l’òpera, un art en majúscules

que l’ésser humàha sabut crear per
gaudir del gran miracle que és la
música”.
El desig amorós serà el fil con-

ductor d’aquesta edició, que co-
mença (aquest dimecres, 26) amb
Don Giovanni, deMozart, protago-
nitzada pel baríton Carlos Daza
(l’Hospitalet, 1976), una perla de la
temporada d’òpera de Sabadell des
del2005.
Aquestmuntatge, dirigit per Pau

Monterde, es veurà també el 28 i el
30d’octubreaSabadell, aixícomen
les funcionsde l’Escolad’Òpera, els
dies 27 i 29, interpretada pels gua-
nyadors del concurs que organitza
l’ÒperadeSabadell per a joves can-
tants (atencióaldebutdel jovebarí-
ton Carles Pachón, a qui també es
podràveureenelsSoparsLíricsdel
7 Portes). La producció anirà a la
Llotja de Lleida (4/XI), el Kursaal
de Manresa (6/XI), Sant Cugat del
Vallès (11/XI), Granollers (13/XI),
Reus (15/XI) iTarragona (20/XI).
A finals de novembre hi haurà

aquestaapostaperlesGoyescas,que
Granados va escriure el 1911. Serà
els dies 25 i 27, aLaFaràndula, amb

la Simfònica del Vallès dirigida per
Rubén Gimeno, i amb les veus de
Marta Mathéu, Laura Vila, Albert
Casals i, denou,CarlosDaza.
Completaran l’oferta de Sabadell

idelcicleÒperaCatalunyadosclàs-
sics dePuccini i Bizet com sónMa-
non Lescaut i Carmen, respectiva-
ment. La soprano de JerezMaribel
Ortega,quevadebutaraSabadell fa
unadècadaambunapotentNorma,
seràManon, al costat del tenorma-
drilenyEnriqueFerrer,DesGrieux,
i el baríton italo-espanyol Enric
Martínez-Castigniani com a Les-
caut, en unmuntatge deCarlosOr-
tizqueesveuràdel22al26defebrer
del 2017 aSabadell i després anirà a
set ciutatsmés.
Finalment, Carmen serà la mez-

zosopranoLauraVila, una habitual
de Sabadell que aconsegueix molt
bones crítiques. Formada al Con-
servatori Superior del Liceu, va de-
butar al teatre de la Rambla amb
Cendrillon i va intervenir en elMo-
sesundArondelTeatroRealdeMa-
drid.AraespreparaperserCarmen
durantelmesdemaigenvuitpobla-
cionscatalanes.!

ElsAmicsde l’ÒperadeSabadell
celebren35anys amb les ‘Goyescas’

KIM MANRESA

Unmoment de l’assaig deDon Giovanni ahir a Sabadell


