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Què passava a l’antiga Roma 
quan dues dones s’enfrontaven 
per assolir el poder? I fa 300 anys 
a la intrigant cort veneciana? 
Què passa avui dia? La resposta 
és simple: tot s’hi val, des de 
l’engany fins a la seducció, de la 
lluita despietada al sexe.

L’òpera Agrippina, de Händel, 
pren l’argument històric de les 
disputes pel tron d’Agrippina, 
esposa de Claudi, per fer que 
Neró, fill d’un matrimoni anterior, 
sigui el successor, i la venjança de 
Poppea quan s’hi veu 
involucrada. Händel, just entrat el 
segle XVIII, converteix l’astúcia i 
maldat de les dues dones en 
coloratures amb les quals 
enganyar i derrotar els 
contrincants, mentre que el llibret 
del cardenal Vincenzo Grimani, 
també virrei de Nàpols, alterna 
moments seriosos amb d’altres de 
gran comicitat i freqüents 
al·lusions satíriques i polítiques, 
dirigides a la cúria romana i el seu 
pontífex Climent XI, enemistat 
amb el cardenal. Per acabar de 
reblar el clau, tres segles després, 
David McVicar, director d’escena, 
deforma l’argument i calça 

Agrippina i Poppea amb sabates 
de taló d’agulla convertint les 
perverses protagonistes en icones 
al més pur estil de les sèries 
televisives Dallas o Falcon Crest.

Agrippina arriba per primera 
vegada al Liceu fent justícia a un 
títol d’indubtable qualitat 
musical, i l’abandó del qual 
només és explicable si tenim en 
compte l’amoralitat argumental 
de la proposta i la necessitat 
d’unes veus especialitzades en la 
música barroca –inclosa la fins 
fa poc vilipendiada tessitura de 
contratenor– que fins als anys 80 
o 90 del segle XX no van ser gaire 

populars, ben al contrari del que 
passa avui. Estrenada el 1709 a 
Venècia quan Händel tenia 24 
anys, Agrippina té una bellesa i 
eficàcia dignes de les grans 
òperes que compondria en el 
futur. Considerada una òpera de 
transició entre l’estètica 
veneciana –l’òpera tragicòmica 
del segle XVII– i la napolitana 
–que triomfa a partir del 1720–, 
Agrippina encara es decanta per 
la vivacitat, una trama divertida 
i un punt desvergonyida, algun 
personatge satíric i una gran 
agitació dalt l’escenari. Una 
comèdia brillant, d’acció 

trepidant i àgil, que mostra la 
futilitat del poder i com les dones 
se serveixen del sexe com a 
instrument per aconseguir-lo, 
mantenir-lo o perdre’l.

La versió que s’estrena al 
Liceu, una coproducció del 
Théâtre Royal de la Monnaie de 
Brussel·les i el Théâtre des 
Champs Elysees de París, tindrà 
la direcció musical de Harry 
Bicket i estarà comptarà amb un 
elenc de luxe en el repertori 
barroc: Sarah Connolly com a 
Agrippina, Danielle De Niexe en 
el rol de Poppea, Franz-Josep 
Selig com a Claudio, marit 
d’Agrippina, Malena Ernman 
com Nerone, el seu fill, i el gran 
contratenor David Daniels com 
l’enamorat de Poppea, Ottone.

En la proposta de McVicar, a 
qui ja hem vist algunes posades 
en escena al Liceu com Manon, 
de Massenet, el 2007, aposta per 
mantenir tots els atractius de 
l’obra original però adaptant-los 
a l’estètica contemporània. 

Amb tot, McVicar hi suma un 
nou element, una crítica –en clau 
d’humor però punyent– de la 
frivolitat social decadent que 
expressa l’obra. Primer ens 
allunya de l’argument i ens 
recorda que els personatges van 
ser reals amb la imatge de Ròmul 
i Rem tenyida de sang, i després 
ens presenta els protagonistes 
reclinats sobre les seves tombes, 
a les quals retornaran en acabar 
la funció. Sobre aquest principi i 
final que ens recorden la finitud 
de la vida, McVicar vesteix els 
personatges de decadència, amb 
actituds, robes i gestualitats que 
recorden el comportament dels 
sectors dirigents i empresarials 
de la nostra civilització. Pel que 
fa al decorat, John Mcfarlane 
també defuig l’anècdota 
històrica i situa l’espectador en 
un espai simbòlic: una immensa 
escala groga que puja cap al 
cobejat tron imperial.

 
AGRIPPINA 
Gran Teatre del Liceu 
Del 16 al 29 de novembre. 20 h.

Lluita 
sobre 
talons 
d’agulla
‘Agrippina’, de 
Händel, arriba per 
primer cop al Liceu, 
disposada a tot per 
fer-se amb el poder. 
La Marta Porter no li 
disputarà

McVicar vesteix 
els personatges 
amb robes que 
recorden els líders 
d’avui dia

Clàssica
Coordina Marta Salicrú 
msalicru@timeout.cat

Una Agrippina amb accent britànic: la mezzosoprano Sarah Connolly.
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