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Dijous, 26 
Concerts de Santa Anna: Veu i 

orgue Parròquia de Santa Anna (Santa 
Anna, 29). 21 h. De 15 a 18 €. El cicle de 
concerts que la Parròquia de Santa Anna 
s’acaba amb el recital de les cantants 
Marta Mathéu i Àngels Civit, 
acompanyades a l’orgue per Miquel 
González. Interpreten obres de Bach i 
Händel. Pere Andreu Jariod 

GRATIS Veu i pianoforte MNAC: 
Museu Nacional d’Art de Catalunya (Parc 
de Montjuïc). M: Espanya (L1-L3-FGC). 
19.30 h. El tercer i últim concert de 
l’ESMUC aquest mes al MNAC es titula 
‘Nostalgia’ i consisteix en un recital a 
càrrec del baríton Pablo Acosta Martínez, 
acompanyat al fortepiano per Roger Illa. 
El recital inclou peces de Schubert, 
Reichardt i Beethoven. P.A.J. 

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

Grec: Carles Santos i Cor de 
Cambra del Palau de la Música 
Mercat de les Flors (Lleida, 59). M: 
Espanya (L1-L3-FGC) i Poble Sec (L3). 21 
h. 28 €. Vegeu pàg. 65.

Mestres de la guitarra 
espanyola Palau de la Música Catalana 
(Palau de la Música, 4-6). M: Urquinaona 
(L1-L4). 21 h. De 25 a 29 €. Ekaterina 
Záytseva interpreta obres de Rodrigo, 
Albéniz i Tàrrega, entre d’altres. P.A.J. 

GRATIS Música als parcs: 
Architerráneo Jardins de la 
Mediterrània (Foneria, 34). 21 h. Trio de 
clarinet, violoncel i acordió.

Rosenkavalier Yelmo Cines Icaria 
(Salvador Espriu, 61). M: Ciutadella/Vila 
Olímpica (L4). 20.30 h. 12 €. La 
temporada d’estiu del MET de Nova York 
als Icària s’acaba amb aquesta 
producció de Nathaniel Merrill, 
que té el gran atractiu de la 
presència de René Fleming i 
Susan Graham en els 
papers principals, en una 
funció que dirigirà 
musicalment Edo de Wart. 
P.A.J. 

Divendres, 27 
GRATIS Banda Municipal 

de Barcelona Plaça de la Vila de 
Gràcia (Pl. de la Vila de Gràcia). M: 
Fontana (L3). 22 h. Ja fa anys que la 
Banda ofereix un concert a final de juliol, 
coincidint amb la presentació de la 
samarreta de la Festa Major de Gràcia. 
En aquesta ocasió, dirigida per Juan 
Miguel Romero, interpretaran obres de 
Cesarini, Sparke, Williams i Cantó. P.A.J. 

Grec: Carles Santos i Cor de 
Cambra del Palau de la Música 
Mercat de les Flors (Lleida, 59). M: 
Espanya (L1-L3-FGC) i Poble Sec (L3). 21 
h. 28 €. Vegeu pàg. 65.

GRATIS Música als parcs: Quartet 
Kalós Parc de la Ciutadella (Pg. Lluís 
Companys, 18). M: Arc de Triomf  (L1) i 
Ciutadella/Vila Olímpica (L4). 21 h. 
L’última proposta de música clàssica del 
cicle ‘Música als parcs’ va a càrrec 
d’aquest quartet de corda.

Aida Gran Teatre del Liceu (La 
Rambla, 51-59). M: Liceu (L3). 20 h. De 
10,50 a 194 €. Vegeu crítica.

GRATIS Viola de gamba Basílica de 
la Sagrada Família (Mallorca, 401). M: 
Sagrada Família (L2-L5). 21.30 h. 
Aportació voluntària. El violagambista 
Santi Mirón interpreta música de 

Schenck, Bach i Abel, en un concert 
solidari que té com a objectiu donar 
suport econòmic a la cripta de la Sagrada 
Família i per col·laborar en el bon 
desenvolupament del menjador solidari 
d’aquell barri, entre altres projectes. P.A.J. 

Dissabte, 28 
Duet de piano Església de Sant Felip 

Neri (Plaça Sant Felip Neri, 1). M: Jaume 
I (L4). 20 i 22 h. 25 €. Vegeu dj. 26.

Només piano La Casa dels Músics 
(Encarnació, 25). M: Fontana (L3) i 
Joanic (L4). 21 h. 25 €. Luis de Arquer 
ofereix cada dissabte al vespre, un recital 
intimista que inclou obres de Chopin, 
Beethoven i pròpies. P.A.J. 

Aida Gran Teatre del Liceu (La 
Rambla, 51-59). M: Liceu (L3). 20 h. De 
10,50 a 194 €. Vegeu crítica.

Diumenge, 29 
Mestres de la guitarra 

espanyola Palau de la Música Catalana 
(Palau de la Música, 4-6). M: Urquinaona 
(L1-L4). 21 h. de 25 a 29 €. El guitarrista 
català Manuel González interpreta 
música de guitarra de compositors 
diversos, de Bach a Albéniz, passant per 
Agustín Barrios, Gaspar Sanz, Joaquín 
Rodrigo o Francesc Tàrrega. P.A.J. 

Dilluns, 30 
Duet de piano Església de Sant Felip 

Neri (Plaça Sant Felip Neri, 1). M: Jaume 
I (L4). 20 i 22 h. 25 €. Vegeu dj. 26.

Aida Gran Teatre del Liceu (La 
Rambla, 51-59). M: Liceu (L3). 20 h. De 
10,50 a 194 €. Vegeu crítica.

Dimarts, 31 
30 minuts de música: Harmonia 

del Parnàs MUHBA Museu d’Història 
de Barcelona (Pl. del Rei). M: Jaume I 
(L4). 20 h. De 12 a 15 €. El concert 

inagural del cicle ‘30 minuts de música 
al Museu’ és a càrrec del conjunt 

de música antiga Harmonia 
del Parnàs, liderat per 

Marian Rosa Montagut. 
Interpreten obres de 
Rabassa, Mancini, 
Ferreira i Caldara, entre 
d’altres, en un concert que 
anirà precedit d’una 

conferència introductòria a 
càrrec del musicòleg Antonio 

Ezquerro, que començarà a les 
18.30 h. P.A.J. 

I Festival Internacional de 
Música Catalana : Música de 
cambra Ateneu Barcelonès (Canuda, 6). 
M: Catalunya (L1-L3). 19.30 h. De 8 a 12 
€. Dues formacions de cambra, el Duo 
Leopolis de violí i piano i el Granados 
Piano Trio, de violí, violoncel i piano, 
interpreten obres de Manalt, Granados, 
Gibert i Malats. P.A.J. 

Dimecres, 1 
30 minuts de música: Recital 

operístic MUHBA Museu d’Història de 
Barcelona (Pl. del Rei). M: Jaume I (L4). 
19, 20 i 21 h. De 6 a 8 €. La soprano 
Beatriz Jiménez, acompanyada al piano 
per Jaime Malma, interpreta tres concerts 
breus de 30 minuts, amb fragments 
d’òperes de W.A. Mozart, Wagner, Enric 
Morera, Charles Gounod, Massenet i 
Verdi. P.A.J. 
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Aida

 
Arrenquen 

els 30 Minuts de 

Música del Festival 

Mas i Mas, taula de 

salvació de la clàssica 

a l’agost a Barcelona. 

Aquest any se cele-

bren al Museu 

d’Història.

Gran Teatre del Liceu
Fins al 30 de juliol.
 
Bravo pel Liceu, capaç d’innovar 
sense renegar dels seus orígens. 
Després del fascinant muntatge de 
Robert Wilson de Pélleas et 
Mélisande, el coliseu de la Rambla 
tanca la seva temporada picant 
l’ullet al seu gloriós passat amb la 
reposició de la històrica producció 
d’Aida de l’any 1945, signada per 
l’escenògraf  català Josep Mestres 
Cabanes. Contemplar els seus 
meravellosos decorats en paper 
pintat suposen un exercici visual 
carregat de nostàlgia. 
L’escenografia de Mestres 
Cabanes, restaurada i adaptada 
amb exquisida cura per Jordi 
Castells, és una obra mestra de la 
perspectiva, del joc de la llum i el 
color. Un espectacle ple d’encant, 
dirigit escènicament amb bon ofici 
teatral per José Antonio Gutiérrez, 
qui ens apropa a una sensibilitat 
teatral definitivament enterrada 
per les noves tecnologies. El luxós 
vestuari de Franca Squarciapino, 
la bella il·luminació d’Albert 
Faura i l’original coreografia de 
Ramon Oller, sumen al·licients a 
un retrat d’època defensat pels 
seus intèrprets amb força, energia 
i bravura vocal.

Verdi és pura passió cantora, i el 
Liceu, fidel a la seva tradició com a 
teatre de grans veus, aprofita 
aquesta reposició per presentar al 
públic una estrella emergent, la 
soprano nord-americana Sondra 
Radvanovsky, gran triomfadora 
amb una interpretació d’Aida de 
matisos rics i veu opulenta que va 

captivar amb pianíssims de gran 
efecte i potents aguts. Al seu 
costat, el tenor italià Marcello 
Giordani és un valent Radamés 
d’aguts sòlids, encara que poc 
refinat en el vessant expressiu i 
sense gaire carisma escènic. La 
mezzosoprano hongaresa Ildiko 
Komlosi signa una Amneris de 
gran musicalitat, ben cantada, 
però un pèl curta de temperament. 
Qui sí malbarata temperament i 
domini de l’estil verdià és el gran 
baríton menorquí Joan Pons fent 
d’Amonasro, paper amb què ha 
triat acabar la seva carrera.

El baix ucraïnès Vitalij 
Kowaljow va causar molt bona 
impressió en el seu debut liceista, 

defensant el paper de Ramfis amb 
una veu potent i d’atractiu color, 
mentre que el seu coŀlega, el català 
Stefano Palatchi, va resoldre amb 
aplom i fermesa el paper del Rei. 
Dues veus catalanes, el tenor Josep 
Fadó i la soprano Elena Copons, 
van defensar amb encert els seus 
breus papers. Brillant, el cor del 
Liceu va ser molt aplaudit en la 
seva espectacular tasca, reforçat 
per una convincent Polifònica de 
Puig-reig sota l’experta i eficaç 
direcció de l’italià Renato Palumbo, 
tota una garantia en aquest 
repertori. –Javier Pérez Senz

L’estrella emergent Sondra Radvanovsky és la millor Aida del moment.

La soprano Sondra 
Radvanovsky 
triomfa amb una 
Aida opulenta de 
veu i rica en matisos
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