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Dijous, 5 
Música als Palaus: Cançó 

alemanya Acadèmia Marshall (Comte 
Salvatierra 10, pral.). 20 h. 12 €. Dos 
artistes egarencs, la soprano Maria 
Teresa Vert i el pianista Daniel Garcia, 
s’uneixen per oferir en concert el ‘Viatge 
d’hivern’ de Schubert, un dels cicles de 
cançons més importants del 
Romanticisme. Pere Andreu Jariod

GRATIS Barcelona 
Festival of Song: Tenor i 
piano Biblioteca de 
Catalunya (Hospital, 56). 
M: Liceu (L3). 20.30 h. 
Recital a càrrec del tenor 
Adriano Pinheiro, 
acompanyat al piano per 
Donna Loewy. P.A.J. 

Duet de piano 
Església de Sant Felip Neri 
(Plaça Sant Felip Neri, 1). M: 
Jaume I (L4). A les 20 i les 22 h. 25 
€. Els pianistes Carles Lama i Sofia 
Cabruja ofereixen obres de Falla, Albéniz 
i Moszkowski. P.A.J. 

Pelléas et Mélisande Gran 
Teatre del Liceu (La Rambla, 51-59). M: 
Liceu (L3). 20 h. De 9,50 a 194 €. En el 
150è aniversari del naixement de 
Debussy, el Liceu recupera la seva única 
òpera, en la posada en escena de Robert 
Wilson. La direcció musical és de Michael 
Boder, el titular de l’orquestra liceista, i 
entre els principals cantants hi ha Jean-
Sébastien Bou, María Bayo, Laurent 
Naouri, Hilary Summers, Ruth Rosique, 
John Tomlinson i Kurt Gysen, . P.A.J. 

Divendres, 6 
GRATIS Barcelona Festival of 

Song: Cançó iberoamericana 
Escola Superior de Música de Catalunya 
20.30 h. Els diversos intèrprets que han 
participat en la vuitena edició del 
Barcelona Festival of  Song ofereixen un 
concert de cançons espanyoles i de 
l’Amèrica Llatina. P.A.J. 

GRATIS Música als parcs: 
Violoncel Parc de la Ciutadella (Pg. 
Lluís Companys, 18). M: Jaume I (L4) i 
Ciutadella/Vila Olímpica (L4). 21 h. La 
violonceŀlista Amaia Ruano interpreta 
un repertori variat que inclou peces de 
Bach, Saariaho, Homs, Kurtág, 
Lutoslawski i Gubaidulina. P.A.J. 

Nits de Música al Claustre: 
Música coral Monestir de Sant Cugat 
Sant Cugat del Vallès. M: Sant Cugat 
(FGC). 22 h. 12 €. El cor i solistes vocals 
de l’Òpera de Cambra de Sant Cugat 
canten obres de Bach, Rossini, Bernstein, 
Barber i arranjaments de cançons de The 
Beatles, entre d’altres. P.A.J. 

Dissabte, 7 
GRATIS Barcelona Festival of 

Song: Cançó iberoamericana Palau 
Moja (Portaferrissa, 1). M: Catalunya 
(L1-L3) i Liceu (L3). 20.30 h. Vegeu dv. 6.

Duet de piano Església de Sant Felip 
Neri (Plaça Sant Felip Neri, 1). M: Jaume 
I (L4). A les 20 i les 22 h. 25 €. Vegeu dj. 5.

Festival Coral Palau de la Música 
(Palau de la Música, 2). M: Urquinaona 
(L1-L4). 21 h. 15 €. La Federació 
Catalana d’Entitats Corals organitza una 
sèrie de tallers de cant coral que culminen 
en aquest concert de cloenda que es fa al 
Palau. Aquest any s’hi podrà sentir el 
‘Rèquiem’ de Mozart i també música 
africana i catalana. P.A.J. 

Només piano La Casa dels Músics 
(Encarnació, 25). M: Fontana (L3) i 

Joanic (L4). 21 h. 25 €. El pianista i 
compositor Luis de Arquer ofereix cada 
dissabte un recital intimista que inclou 
obres de Chopin, Beethoven i seves. P.A.J. 

Pelléas et Mélisande Gran 
Teatre del Liceu (La Rambla, 51-59). M: 
Liceu (L3). 20 h. (Dg. 1, 17 h). De 9,50 a 
194 €. Vegeu dj. 5.

Diumenge, 8 
Banda Municipal de Barcelona: 

Sarsuela L’Auditori (Lepant, 150). M: 
Glòries (L1), Monumental (L2) i Marina 
(L1). 19.30 h. De 8 a 12 €. La Banda 

dedica un programa monogràfic a la 
sarsuela amb obres de Granados, 

Turina, Chapí, Guridi, Luna i 
Vives, entre d’altres. Dirigirà 
José Miguel Rodilla. P.A.J. 

GRATIS El piano de 
Mompou Museu de la 
Música (Padilla, 155). M: 

Glòries (L1) i Marina (L1). 12 
i 13 h. Entrada inclosa en 

l’entrada al Museu. El pianista 
Adolf  Pla interpreta una selecció 

de peces de Mompou, amb motiu del 25è 
aniversari de la seva mort. P.A.J. 

Nits de Música al Claustre: 
Música coral Monestir de Sant Cugat 
Sant Cugat del Vallès. M: Sant Cugat 
(FGC). 22 h. 12 €. Vegeu dv. 6. P.A.J. 

GRATIS Clavicèmbal i flauta 
Museu de la Música (Padilla, 155). M: 
Glòries (L1) i Marina (L1). 17 h. La 
clavicembalista Ariadna Cabiró i la 
flautista Gemma Goday toquen obres de 
diversos autors amb instruments del 
Museu de la Música. P.A.J. 

Dilluns, 9 
Duet de piano Església de Sant Felip 

Neri (Plaça Sant Felip Neri, 1). M: Jaume 
I (L4). A les 20 i les 22 h. 25 €. Vegeu dj. 5.

Grec: Jordi Savall i Hespèrion 
XXI Teatre Grec (Pg. Santa Madrona, 36). 
M: Espanya (L1-L3-FGC) i Poble Sec (L3). 
22 h. De 16 a 35 €. Amb el títol ‘Sarajevo, el 
diàleg de les ànimes’, Jordi Savall, Hespèrion 
XX i músics convidats de Bòsnia, Sèrbia, 
Turquia, Israel i Grècia, ens endinsen en la 
música de les seves regions. P.A.J. 

Dimecres, 11 
Grec: Coral Cantiga Teatre Grec 

(Pg. Santa Madrona, 36). M: Espanya 
(L1-L3-FGC) i Poble Sec (L3). 22 h. De 15 
a 18 €. Música de Feliu Gasull (‘La 
tonalitat de l’infinit’) i Albert Guinovart 
(‘La mar’), a partir de textos d’Enric 
Casasses i Joan Maragall, 
respectivament, per a celebrar el mig 
segle de trajectòria de la Coral Cantiga, 
que dirigeix Josep Prats. P.A.J. 

GRATIS Música als parcs: Piano 
Turó Park (Av. de Pau Casals, 19). M: 
Hospital Clínic (L5). 21 h. El pianista 
Josep Garcia ofereix un programa 
monogràfic dedicat al compositor 
hongarès Franz Liszt. P.A.J. 

GRATIS Música als parcs: 
Thalassa Parc de Joan Miró (Parc de 
Joan Miró). M: Tarragona (L3). 21 h. El 
conjunt format per Marina Mir (guitarra i 
requinto), Carlos Cortés (percussions i 
guitarra), Gemma Humet (veu) i Blanca 
Giménez (contrabaix), interpreta un 
programa que reuneix música de gèneres 
i estils diversos, d’autors com Sainz de la 
Maza, Feliu Gasull, i melodies 
tradicionals sefardites, hebrees o 
espanyoles. P.A.J. 
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Pelléas et Mélisande

Gran Teatre del Liceu. 
Fins al 7 de juliol
 
El retorn de Pélleas et Mélisande al 
Liceu després de gairebé mig segle 
d’absència és un dels èxits de la 
temporada. Obra de culte, la genial 
òpera de Claude Debussy, basada 
en el poema homònim de Maurice 
Maeterlinck, és una rara avis que 
marca un punt i a part en la 
moderna història del gènere 
operístic. Enfront del servilisme 
wagnerià, i encara que la petjada 
de Parsifal planeja en molts 
moments, Debussy obre noves 
perspectives tant en el tractament 
vocal com en el paper d’una 
orquestra que cobra colors, 
accents i batecs rítmics de 
sorprenent bellesa. Òpera 
fascinant, però difícil, plena de 
reptes que no admeten mitjanies. 
Per fortuna, el Liceu ha jugat una 
basa segura en presentar un 
superb muntatge signat 
escènicament per Robert Wilson 
que, des de la seva estrena, el 1997, 
a Salzburg, ha rebut l’aplaudiment 
unànime de la crítica.

L’estètica minimalista de Wilson 
s’ajusta com un guant al delicat 
univers de Pélleas, carregat de 
simbolismes i matisos poètics. 
Amb un aclaparador domini de 
l’espai escènic, nu i il·luminat amb 
fantasia, el cotitzat director 
d’escena convida l’espectador a 
descobrir els misteris del drama 
líric en un subtil joc escènic a 
través de línies geomètriques i 
màgiques perspectives. Els 
personatges romanen 
pràcticament estàtics –Wilson no 

deixa que es mirin ni es toquin– i 
han d’expressar els seus 
sentiments a través d’una 
coreografia corporal que beu en les 
essències del teatre Kabuki 
japonès i exigeix   als cantants una 
duríssima disciplina en el treball 
corporal, factor clau per 
visualitzar les emocions i tensions 
que agiten la partitura.

L’orquestra del Liceu resol les 
tremendes exigències amb 
notables resultats gràcies a la 
meticulosa i acurada direcció de 
Michael Boder, que signa amb 
aquest sumptuós Debussy el seu 
últim treball com a director 
musical del teatre. El baríton 

Laurent Naouri és l’intèrpret que 
més destacat del muntatge amb un 
Golaud sense fissures, mentre que, 
en la pell de Pélleas, el seu col·lega 
Jean-Sébastien Bou no sempre 
resulta audible. No acaba d’aixecar 
el vol la soprano María Bayo en 
una interpretació de Mélisande 
molt freda i massa pendent d’un 
treball corporal que no sempre 
juga a favor del cant i li afegeix una 
molesta artificiositat. El baix John 
Tomlinson ofereix un irregular 
Arkel i compleixen amb eficàcia la 
contralt Hilary Summers, el baix 
Kurt Gysen i la soprano Olatz 
Satua. –Javier Pérez Senz

 
Voleu 

saber com 

sonava el piano de 

Mompou? El pianista 

Adolf Pla el tocarà 

diumenge al Museu de 

la Música per comme-

morar el 25è aniver-

sari de la seva 
mort.

El muntatge de Wilson juga amb línies geomètriques i perspectives.
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L’estètica 
minimalista de 
Wilson s’ajusta 
com un guant a 
l’òpera de Debussy


