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Dijous, 24 
1er Cicle de música catalana 

Joan Manén 2012: Jordi Masó 
Ateneu Barcelonès (Canuda, 6). M: 
Catalunya (L1-L3). 20 h. 12 €. El pianista 
de Granollers, un dels més destacats 
defensors de la música catalana per a 
piano, interpreta un concert amb obres de 
Blancafort i Mompou. Hi participarà 
l’actor Sergi Mateu, que llegirà alguns 
fragments de la correspondència entre 
els dos músics. Pere Andreu Jariod

GRATIS Dijous Concert: Banda i 
Cobla del Conservatori Conservatori 
Municipal de Barcelona (Bruc, 110-112). 
M: Verdaguer (L4-L5) i Girona (L4). 20 
h. Dues de les formacions vinculades al 
Conservatori Municipal de Música de 
Barcelona s’uneixen en un concert 
d’homenatge a Eduard Toldrà, músic 
molt vinculat al centre, de qui enguany 
commemorem el cinquantenari de la seva 
mort. Albert Argudo dirigirà la Banda, i 
Jordi Figaró, la Cobla. P.A.J. 

Così fan tutte Gran Sarrià 
Multicines (Ronda General Mitre, 38-44). 
M: La Bonanova (FGC). 20 h. 10 €. 
L’òpera de Mozart, en el muntatge en clau 
actual preparat per Jonathan Miller per a 
la Royal Opera House Covent Garden de 
Londres. Destaca la presència de Thomas 
Allen i la direcció musical de Thomas 
Hengelbrock. P.A.J. 

L’anell dels nibelungs Yelmo 
Cines Icaria (Salvador Espriu, 61). M: 
Ciutadella/Vila Olímpica (L4). 19 h. 
Yelmo Cines Sant Cugat 3D (Via 
Augusta, 2-14). Sant Cugat del Vallès. M: 
Sant Cugat (FGC). 19 h. 12 €. Durant 
quatre setmanes i fins el 31 de maig, cada 
dijous es projecta el cicle de les quatre 
òperes que formen la ‘Tetralogia’ de 
Richard Wagner: ‘L’Or del Rhin’, ‘La 
Valquíria’, ‘Sígfrid’ i el ‘Capvespre dels 
Déus’, en una nova producció que 
dirigeix Robert Lepage, amb 
algunes de les millors veus del 
moment. P.A.J. 

Quartet Quiroga 
L’Auditori (Lepant, 150). 
M: Glòries (L1), 
Monumental (L2) i 
Marina (L1). 20.30 h. 15 
€. El Cuarteto Quiroga 
ofereix un programa que 
inclou quartets de corda de 
Brahms i Schoenberg. P.A.J. 

Un Palau pel Raval Palau de la 
Música (Palau de la Música, 2). M: 
Urquinaona (L1-L4). 20.30 h. De 18 a 60 
€. Els cantants Ainhoa Arteta, Josep Bros 
i Stefano Palatchi, acompanyats al piano 
per Marco Evangelisti, ofereixen àries i 
duets d’òperes de Verdi, Mozart, Rossini, 
Gounod, Puccini i Donizetti, en un 
concert benèfic en favor de la Fundació 
Raval Solidari. P.A.J. 

Divendres, 25 
GRATIS 27 Cicle de Música del 

segle XX-XXI: Piano contemporani 
Ateneu Barcelonès (Canuda, 6). M: 
Catalunya (L1-L3). 20 h. La pianista 
Maria Lluïsa Espigolé interpreta Padrós, 
Estapé, Llanas i Stockhausen. P.A.J. 

GRATIS Soprano i guitarra Centre 
Cívic Golferichs (Gran Via, 491). M: 
Rocafort (L1). 19 h. Cal reservar entrada 
al 93 323 77 90. La temàtica amorosa és 
el fil conductor d’aquest recital de la 
cantant Marta Arbonés i la guitarrista 
Rosario Caselles, que ens porta per 
èpoques i autors diversos, de la sarsuela a 
la cançó catalana, passant per la música 
italiana o l’alemanya. P.A.J. 

Adriana Lecouvreur Gran Teatre 
del Liceu (La Rambla, 51-59). M: Liceu 
(L3). 20 h. De 8 a 194 €. Vegeu crítica.

OBC L’Auditori (Lepant, 150). M: 
Glòries (L1), Monumental (L2) i Marina 
(L1). 21 h. De 20 a 45 €. Pablo González 
dirigeix un programa que inclou obres de 
Wagner (‘Preludi i mort d’Isolda’), 
Sibelius (‘Concert per a violí i orquestra’) i 
Franck (‘Simfonia en re menor’). La 
solista convidada és la violinista 
alemanya Viviane Hagner. P.A.J. 

Dissabte, 26 
25 anys de l’OSV i Catalunya 

Música Palau de la Música (Palau de la 
Música, 2). M: Urquinaona (L1-L4). 19 h. 
De 14 a 58 €. Vegeu pàg. 73.

Adriana Lecouvreur Gran Teatre 
del Liceu (La Rambla, 51-59). M: Liceu 
(L3). 18 h. De 8 a 194 €. Vegeu crítica.

El gato con botas Gran Teatre del 
Liceu (La Rambla, 51-59). M: Liceu (L3). 
11 h. 18 €. Torna la producció de l’òpera 
de Xavier Montsalvatge, en el muntatge 
familiar d’Agatha Ruiz de la Prada, 
coincidint amb el centenari del naixement 
del compositor gironí. Marisa Martins i 
María Luz Martínez són dues de les veus 
principals. La direcció musical és de Ros-
Marbà i la d’escena, d’Emilio Sagi. P.A.J. 

OBC L’Auditori (Lepant, 150). M: 
Glòries (L1), Monumental (L2) i Marina 
(L1). 19 h. De 20 a 45 €. Vegeu dv. 25.

Diumenge, 27 
Adriana Lecouvreur Gran Teatre 

del Liceu (La Rambla, 51-59). M: Liceu 
(L3). 20 h. De 8 a 194 €. Funció amb 
preus populars. Vegeu crítica.

El gato con botas Gran Teatre del 
Liceu (La Rambla, 51-59). M: Liceu (L3). 
11 h. 18 €. Vegeu ds. 26.

OBC L’Auditori (Lepant, 150). M: 
Glòries (L1), Monumental (L2) i Marina 
(L1). 11 h. De 20 a 45 €. Vegeu dv. 25.

Dimarts, 29 
Da Camera 2012: 

Pavel Haas Quartet 
Palau de la Música (Palau 
de la Música, 2). M: 
Urquinaona (L1-L4). 21 h. 
De 19 a 26 €. El quartet 
txec, un dels més destacats 
conjunts apareguts 

aquests últims anys, 
interpreta obres de Smetana i 

Beethoven. P.A.J. 
Ensemble Orchestral de 

París L’Auditori (Lepant, 150). M: 
Glòries (L1), Monumental (L2) i Marina 
(L1). 21 h. 25 €. Concert d’una de les 
orquestres de cambra franceses més 
destacades que té com a aŀlicient la 
presència de Thomas Zehetmair, en la 
doble faceta de solista de violí i director. 
L’acompanyen Ruth Killius (viola) i 
Makoto Ozone (piano) per interpretar 
Haydn, Mozart i Ibert. P.A.J. 

Dimecres, 30 
GRATIS bcn216 L’Auditori 

(Lepant, 150). M: Glòries (L1), 
Monumental (L2) i Marina (L1). 20.30 h. 
Bona oportunitat de conèixer l’estat de la 
composició al nostre país, amb l’estrena 
de 6 obres d’estudiants de l’ESMUC. P.A.J. 

Adriana Lecouvreur Gran Teatre 
del Liceu (La Rambla, 51-59). M: Liceu 
(L3). 20 h. De 8 a 194 €. Vegeu crítica.

Agenda

 
Voleu 

prendre la tem-

peratura a la com-

posició a casa nostra? 

El bcn216 estrena sis 

obres d’estudiants de 

l’ESMUC a L’Auditori. 

serà dimecres 30, 

i l’entrada és 
gratis!
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Adriana Lecouvreur 
Gran Teatre del Liceu.  
Fins al 3 de juny
 
El director d’escena britànic David 
McVicar signa un superb 
muntatge d’Adriana Lecouvreur 
que conquereix el públic jugant 
netament les seves cartes, amb un 
desplegament escènic 
espectacular, que transporta 
l’espectador, amb tot luxe de 
detalls, a la Comédie-Française en 
l’esplendor del segle XVIII. Ens 
porta a l’espai natural en què viu, 
pateix i mor una de les seves 
actrius llegendàries, Adrienne 
Lecouvreur, considerada la millor 
intèrpret de Racine i Corneille del 
seu temps, a la qual el compositor 
Francesco Cilea va convertir en la 
més delicada i divina heroïna del 
repertori verista. 

El públic va aplaudir amb 
entusiasme l’estètica realista de 
McVicar, teatre dins del teatre, 
pura màgia de sentiments i 
passions emmarcades que no tem 
l’artifici teatral ni les convencions 
d’una òpera absent al Liceu feia 
més de dues dècades. Amb 
moments d’extraordinària bellesa 
i bon ritme teatral, impacta la 
monumental escenografia de 
Charles Edwards i l’enlluernador 
vestuari de Brigitte Reiffenstuel, 
meravellosament il·luminats per 
Adam Silverman.

Les passions veristes necessiten 
grans veus, capaces de conciliar 
l’essència belcantista amb 
arriscades parts declamades. El 
coneixement de l’estil és essencial, 
i el gran mèrit de la direcció 
musical de l’italià Maurizio Benini 

és l’eficàcia a l’hora de ressaltar el 
refinament orquestral de Cilea i 
aconseguir un acompanyament 
flexible, que milloraria amb una 
orquestra més precisa. Un cop 
més, el Liceu sorprèn –mèrit del 
director artístic Joan Matabosch– 
amb un repartiment de primeres 
figures, superior al que avui 
ofereixen teatres de més fama i 
pressupost. La soprano italiana 
Barbara Frittoli sedueix en la pell 
d’Adriana, recreada amb exquisit 
gust, delicats pianíssimos i un 
lirisme sense excessos 
lacrimògens. Una gran Adriana, 
que seria immensa si tingués 
greus més consistents. Al seu 
costat, el tenor francès Roberto 
Alagna és un Maurizio exultant, 
amb una veu bella i lluminosa i un 
fraseig captivador. La mezzo nord-

americana Dolora Zajick carrega 
les tintes en una malvada Princesa 
de Bouillon de potència vocal 
atropelladora i excessiu 
malbaratament temperamental. 
Molt inspirat, el baríton menorquí 
Joan Pons triomfa omplint 
d’humanitat i noblesa d’accents el 
personatge de Michonnet. Bona 
tasca del cor i encertada 
coreografia per al ballet de l’acte 
tercer, amb sucoses referències 
teatrals.  
–Javier Pérez Senz

Adriana Lecouvreur

La soprano 
Barbara Frittoli 
sedueix en la 
pell d’Adriana, 
recreada amb gust

El muntatge de McVicar no tem l’artifici teatral de l’òpera de Cilea.
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