gon concert de Pablo Alborán (12
d’agost) estan a punt del ple. L’afo
rament del jardí botànic, que té
2.118 localitats, fa dies que està llest
per acollir la 15a edició del certa
men, que té en La Caixa el principal
patrocinador. Guiu va explicar ahir
que, per experiència, la venda d’en
trades es dispara al principi; des
prés s’estabilitza i durant el festival
9 Julio, 2015
s’acaben venent unes 10.000 entra

val participarà durant el
mes d’agost en un sopar
PAÍS: España
benèfic, com en anys ante
riors van fer
el Dúo Dinámi
PÁGINAS:
36
co, Alejandro Sanz i Antonio
Orozco. En total, van recap
TARIFA: 5600 €
tar uns 6.000 euros per àpat
que es vanÁREA:
destinar226
a la llui
CM²
ta contra el càncer. L’acte
tindrà lloc al restaurant

-

Monterrey, l’establiment
gran artista internacional. Si l’any
oficial del certamen, on
passat va ser Elton John qui va do
FRECUENCIA:
Diario
s’allotgen la majoria de
nar el tret de sortida del certamen,
músics. L’artista compartirà
aquest any l’escollit ha estat el bri
O.J.D.: 141874
taula amb uns seixanta
tànic Sting, que repassarà els grans
comensals que assistiran a
èxits de The Police i de la seva car
E.G.M.:
718000
la gala. En les properes set
rera en solitari. El colofó el posarà
manes es revelaran la data
Alejandro
Sanz en dos concerts en
20%
SECCIÓN:
CULTURA
i el nom del protagonista
els quals desgranarà els temes del
d’aquesta vetllada solidària.
seu nou treball, Sirope. Sting al
marge, dues de les actuacions que

El pop rock català estarà present
al festival de la mà d’Els Amics de
les Arts, Mishima i Joan Miquel
Oliver, que interpretarà el seu nou
disc en solitari, i Blaumut i Núria
Graham com a artista convidada.
Els nens també hi tindran el seu es
pai amb els espectacles Peppa Pig i
SP3, el grup musical del Super3. I
elsamantsdelcantcoralcomptaran
amb els televisius Deudeveu. c

mes dècades. La segona d’aques
tes vetllades, centrada exclusiva
ment en Verdi, ha permès confir
mar que Barenboim, molt
associat a Mozart i al postroman
ticisme centreeuropeu, es diver
teix amb el músic italià. I que
l’ofereix amb les dosis de sump
tuositat, generositat sonora i sen
tit melòdic, respectant sempre la
serietat de pàgines com les ober
tures i preludis de Les vêpres sici
liennes, La traviata o La forza del
destino, aquesta última tan tòpica

nari i confirmant la seva frase
“Torniamo all’antico e sarà pro
gresso” de ressonàncies palestri
nianes.
Cor de Cambra i Orfeó Català,
ben ensamblats i excel∙lentment
preparats, van poderse lluir en
els passatges a cappella com l’Ave
Maria inicial o els primers com
passos del Te Deum. Bon rendi
ment de les diferents seccions i
entusiasme contagiat a un públic
igualment afamat de bona
música.c
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Verdi en estat pur
Staatskapelle Berlin  Orfeó
Català  Cor de Cambra
del Palau
Director: Daniel Barenboim
Lloc i data: Palau de la Música

(7/VII/2015)

JAUME RADIGALES

Els dos concerts a Barcelona de la
Staatskapelle Berlin amb direc
ció de Daniel Barenboim han
constatat un cop més l’entesa i la
complicitat d’una de les millors
orquestres del món amb un dels
músics més complets de les últi

però que, a mans de la Staatska
pelle Berlin, resulta del tot nova.
Una orquestra lliurada a la cau
sa i un Mestre indiscutible, sense
escarafalls en el gest i assolint fi
tes altíssimes de qualitat en els
resultats, amb sons exemplar
ment lligats, tensions internes i
refinament indiscutible. Ele
ments inqüestionables per abor
dar el repertori de la primera part
però, sobretot, el de la segona, les
immarcessibles Quattro pezzi sa
cri escrites per un Verdi octoge
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