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Stephen King continua
‘La resplendor’
La resplendor va suposar un abans i un després
per a Stephen King, ja que li va servir per con-
vertir-se en un dels autors de referència en el
gènere de terror. Més de tres dècades després
en publica la continuació, Doctor sueño (Pla-
za&Janés), en què el fill alcohòlic de Jack Tor-
rance és perseguit per visions que el torturen.

Lily Allen critica el
masclisme en la música
“És difícil que una puta triomfi”, canta Lily
Allen a la seva nova cançó, Hard out here, en
què carrega contra els estereotips físics que
s’atribueixen a les artistes femenines, sobretot
en el món del hip-hop. Hard out here és el pri-
mer single del tercer disc de la britànica, que se-
rà publicat al febrer i es dirà Fuck you [Fote’t].

L’òpera torna al Liceu
109 dies després

La temporada operística del Liceu
comença dissabte amb Agrippina,
amb direcció d’escena de David
McVicar. Hauran passat més de
tres mesos des de l’última repre-
sentació d’òpera.

XAVIER CERVANTES

BARCELONA. El teló de la tempora-
da passada del Liceu es va abaixar el
29 de juliol, després de l’última fun-
ció de Madama Butterfly. Perquè
l’òpera torni al teatre de la Rambla
han hagut de passar 109 dies. Massa
temps: l’any passat van ser 63 dies,
entre el final d’Aida i la primera re-
presentació de La forza del destino.
Després de l’ERO que va dur a tan-
car el Liceu al setembre, el públic es
va poder fer passar la set amb els
concerts verdians, però fins aquest
dissabte no tindrà l’oportunitat de
veure i escoltar el que és la raó de ser
d’un teatre d’òpera.

L’inici de la temporada operísti-
ca és l’estrena al Liceu d’Agrippina
de Händel, una òpera barroca que
arriba a Barcelona amb un muntat-
ge escènic dirigit per l’escocès Da-
vid McVicar i amb l’anglès Harry-
Bicket com a director musical, i de
la qual es faran sis funcions fins al
29 de novembre. Aquesta Agrippina
és la que McVicar va estrenar a la
Monnaie de Brussel·les el 1999. Es
tracta d’un muntatge molt consoli-
dat que manté l’estructura musical
que va preparar René Jacobs per a
l’estrena a Brussel·les. “Jacobs va
rescatar les partitures originals de
Händel del Museu Britànic. El re-

sultat és molt diferent a altres ver-
sions, però tota la música és de Hän-
del”, recorda McVicar, que torna al
Liceu un any i mig després de dirigir
Adriana Lecouvreur.

“Agrippina és una comèdia polí-
tica i sexual. Cínica, hilarant, esca-
brosa i fins i tot rabelaisiana, però
una comèdia al cap i a la fi”, explica
McVicar. Aquesta era la intenció del
cardenal Vincenzo Grimani, autor
del llibret de l’òpera de Händel, que
es va estrenar a Venècia el 1709. “El
cardenal volia satiritzar la cort ro-
mana de l’època”, explica McVicar.
És a dir, volia parlar del seu present
a partir de la història d’Agripina, la
dona de l’emperador romà Claudi i
mare de Neró. Per tant, no va voler
fer una reproducció historicista de
la Roma del segle I.

“Sabem que quan es va estrenar a
Venècia els actors de l’òpera vesti-
en una roba semblant a la del públic,
potser una mica més extravagant.
Nosaltres hem fet el mateix. El nos-
tre plantejament va ser portar l’òpe-
ra a l’actualitat, com si l’Imperi Ro-
mà no hagués acabat mai”, diu
McVicar, que ha elaborat una pro-
posta escènica prou abstracta per-
què l’espectador no pugui situar
l’acció a cap territori. Aixó sí, incor-
pora una gran escala groga que sim-
bolitza l’ascens al poder, ja sigui
“polític o empresarial”.

La inspiració d’Anjelica Huston
El poder se’l disputen Agripina i Po-
pea, interpretades per la mezzoso-
prano anglesa Sarah Connolly i la
soprano nord-americana Danielle

di Niese. “Són personatges amorals
però tenen un propòsit”, diu Con-
nolly, que descriu Agripina com una
dona “intel·ligent i manipuladora”.
Tot i que la mezzosoprano assegura
que la “inspiració principal” per
compondre el personatge li ve de la
música, també reconeix que es va
inspirar en el paper d’Anjelica Hus-
ton a la pel·lícula de Nicolas Roeg La
maledicció de les bruixes (1990), “pel
sentit de l’humor, per la sexualitat
i per la intel·ligència”.

Amb el ritme d’un musical
Agripina i Popea –“una arribista”,
segons Di Niese– lluiten amb el se-
xe i la manipulació en un combat en
què té un paper destacat el general
Otó, interpretat pel contratenor
nord-americà David Daniels. Agri-
pina defensa els interessos del seu
fill Neró davant la pretensió d’Otó,
amant de Popea, de convertir-se en
emperador. La guerra dialèctica és
salvatge, però, com recorda McVi-
car, l’òpera de Händel és “una co-
mèdia política sobre la futilitat del
poder” i no acaba amb una espiral de
sang i fetge a la romana.

Segons McVicar, Händel va pen-
sar Agrippina com “un drama popu-
lar adreçat a les masses i adaptat al
gust de la Venècia de principis del
segle XVIII”. 300 anys després,
McVicar n’ha fet una versió “molt
com un musical, amb coreografies
i molta vivacitat dramàtica”.e

Agripina (Sarah Connolly) vestida de nit en l’escala
groga que simbolitza l’ascens al poder. CLIVE BARDA

El muntatge de David McVicar de
l’‘Agrippina’ de Händel s’estrena dissabte

Hèctor Parra,
compositor

resident al festival
de Huddersfield

X.C.

BARCELONA. El barceloní Hèctor
Parra, nascut el 1976, comença de-
mà la seva participació com a com-
positor resident al Festival de Mú-
sica Contemporània de Hudders-
field, que se celebra al nord d’Angla-
terra fins al 24 de novembre. “Fa un
parell d’anys vaig conèixer l’Hèctor
Parra i vaig decidir explorar la seva
obra”, explica el director del festi-
val, Graham MacKenzie. De segui-
da va voler programar un composi-
tor que considera “únic en la seva
calidesa”. L’objectiu es va poder
concretar després de diversos con-
tactes amb l’Institut Ramon Llull
(IRL), que mitjançant el programa
Catalan Series aporta 45.000 euros
a una acció que, a més de Parra, in-
clou la presència al festival del pia-
nista Agustí Fernández i la formació
BCN216. A més, Nicolas Hodges, Sé-
verine Ballon i l’Arditti Quartet
també interpretaran obres del com-
positor barceloní.

Parra, que viu a París des de fa
dotze anys, estrenarà a Hudders-
field FREC, una peça realitzada amb
Fernández. “És una obra humanís-
tica, existencialista, en què busquem
sintetitzar nous sons treballant l’as-
pecte vibratori, els sons de fricció”,
explica Parra sobre una peça de 50
minuts “extremament exigent”.

Conveni amb L’Auditori
La col·laboració entre el festival an-
glès i el Llull tindrà continuïtat l’any
que ve. La intenció de MacKenzie és
programar “la generació emergent”
de músics catalans. El conveni in-
clou també dos concerts que se cele-
braran a l’octubre a L’Auditori de
Barcelona, amb una formació cata-
lana i una d’internacional que des-
prés passaran per Huddersfield.e

El compositor barceloní
Hèctor Parra. ELISABETH SCHNEIDER
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David McVicar, Sarah Connolly i Danielle di Niese, aquesta setmana
durant un assaig d’Agrippina al Gran Teatre del Liceu. A. BOFILL


