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Dijous, 14
Barcelona Duo de Guitarra 

Parròquia de Santa Anna. Santa Anna, 
29. Catalunya (L1, L3). 21 h. 21 €. El 
duet format pels guitarristes Xènia 
Axelroud i Joan Benejam ofereixen un 
repertori variat que inclou peces de 
compositors com ara Granados, 
Albéniz, Rossini, Sarasate i Bizet.

GRATIS Dijous Concert: Bruc de 
corda Conservatori Municipal de 
Barcelona. Bruc, 110-112. Verdaguer 
(L4-L5). 20 h. Alumnes i professors 
ofereixen en concert música per a 
quartet de corda del compositor 
romàntic alemany Felix Mendelssohn.

Guitarra clàssica Museu de la 
Música. Padilla, 155. Marina (L1). 
15.30 i 16 h. 13-15 €. El Museu de la 
Música organitza visites d’una hora, 
que inclouen un petit concert, al voltant 
de la col·lecció de guitarres clàssiques, 
una de les més importants del món.

Òpera al cinema: Aida Cinesa 
Diagonal 3D. Santa Fe de Nou Méxic, 
s/n. La Bonanova (FGC). Cinesa 
Diagonal Mar 3D. Avinguda Diagonal. 
El Maresme/Fòrum (L4). Cinesa Heron 
City 3D. Passeig d’Andreu Nin, s/n. 
Fabra i Puig (L1). Cinesa Sant Cugat 
3D. Av. Pla del Vinyet, s/n. 19.30 h. 
22,4 €. En directe des de l’Òpera de 
París, un dels títols més populars no 
només de Verdi, sinó en general de tot el 
repertori. Els principals papers aniran 
a càrrec d’Oksana Dyka, Luciana 
D’Intino i Marcelo Alvarez. De la 
direcció musical se n’ocuparà Philippe 
Jordan i de l’escena, Olivier Py.

Divendres, 15
Guitarra clàssica Museu de la 

Música. Padilla, 155. Marina (L1). 
15.30 i 16 h. 13-15 €. Vegeu dijous 14.

Anna Alàs + Eugeni Muriel 
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6. 
Catalunya (L1-L3). 20 h. 10 €. 
Mezzosoprano i guitarrista interpreten 
plegats un repertori variat d’autors 
d’estils i èpoques diferents, que inclou 
peces de Martín i Soler, Sor, Llobet, 
Falla i del mateix Muriel, entre d’altres.

 Un Rèquiem per a Salvador 
Espriu Teatre Nacional de Catalunya. 
Pl. de les Arts, 1. Glòries (L1). 20 h. 
15-30 €. Vegeu article en aquesta pàg.

Dissabte, 16
 Agrippina Gran Teatre del Liceu. 

La Rambla, 51-59. Liceu (L3). 20 h. 
8,50-141,75 €. Vegeu article a la pàg. 73.

Barcelona Duo de Guitarra 
Parròquia de Santa Anna. Santa Anna, 
29. Catalunya (L1, L3). 21 h. 21 €. 
Vegeu dijous 14.

Duo 1900 MEAM. Barra de Ferro, 
5. Jaume I (L4). 18 h. 16 €. La flautista 
Séverine Rospocher i l’arpista Aïda 
Aragoneses interpreten obres de 
Debussy, Fauré, Ravel i Piazzolla, entre 
d’altres, en un concert que han titulat 
‘Entre impressions i expressions’.

International Choral Festival 
Barcelona 2013 Palau de la Música. 
Palau de la Música, 4-6. Urquinaona 
(L1-L4). 20.30 h. 5+10 €. El festival 
reuneix els cors provinents del Regne 
Unit, Àustria i Catalunya  Surrey Hills 
Chamber Choir, Choir Impromptu, A 
Capella Choir Tulln, Mar Bezana i The 
Gospel Viu Choir.

La cabana del meu avi 
Musitekton. Sant Pere Més Alt, 68. 
Urquinaona (L1-L4). 20 h. 8-10 €.  

A mig camí entre el concert clàssic i el 
monòleg teatral, aquest espectacle 
original, ideat a mitges per l’escriptor 
irlandès Shane Callaghan i el pianista i 
compositor noruec Håvard Enstad, 
arriba a la sala Musitekton. A banda 
del compositor, també hi actuaran 
Carles Algué (actor), Ingrid M. B. 
Halvorsen (violí), Gener Salicrú 
(clarinet) i Carles Muñoz (violoncel).

Guitarra clàssica Museu de la 
Música. Padilla, 155. Marina (L1). 
15.30 i 16 h. 13-15 €. Vegeu dijous 14.

 Un Rèquiem per a Salvador 
Espriu Teatre Nacional de Catalunya. 
Pl. de les Arts, 1. Glòries (L1). 20 h. 
15-30 €. Vegeu article en aquesta pàg.

Diumenge, 17
 Edita Gruberova Gran Teatre 

del Liceu. La Rambla, 51-59. Liceu (L3). 
17 h. 8,50-133,75 €. Una de les 
sopranos més estimades pel públic del 
Liceu torna a l’escenari de la Rambla 
per oferir-hi un recital en solitari, al 
costat del pianista Alexander 
Schmalcz. Hi sonaran obres de 
Schubert, R. Strauss i Rakhmàninov.

 La música del Museu: Diego 
Galaz Museu de la Música. Padilla, 
155. Marina (L1). 12 h. 7 €. Amb el 
títol ‘Músiques populars i instruments 
insòlits: la fabulosa història del violí de 
botzina’, el Museu de la Música de 
ofereix un nou concert en el cicle que un 
diumenge al mes ens descobreix alguna 
de les peces de la seva col·lecció.

Guitarra clàssica Museu de la 
Música. Padilla, 155. Marina (L1). 
15.30 i 16 h. 13-15 €. Vegeu dijous 14.

Ópera y flamenco Palau de la 
Música. Palau de la Música, 4-6. 
Urquinaona (L1-L4). 21.30 h. 20-48 €. 
Nova cita amb aquest concert destinat 
al públic turista que ajunta dos gèneres 
ben diferents com el flamenc i l’òpera. 
També hi sona sarsuela. Al programa, 
Falla, Verdi, Sorozábal o Bizet. La 
coreografia és de Rafael Amargo.

 Un Rèquiem per a Salvador 
Espriu Teatre Nacional de Catalunya. 
Pl. de les Arts, 1. Glòries (L1). 18 h. 
15-30 €. Vegeu article en aquesta pàg.

Dilluns, 18
 Agrippina Gran Teatre del Liceu. 

La Rambla, 51-59. Liceu (L3). 20 h. 
8,50-141,75 €. Vegeu article a la pàg. 73.

Dimarts, 19
Barcelona Duo de Guitarra 

Parròquia de Santa Anna. Santa Anna, 
29. Catalunya (L1, L3). 21 h. 21 €. 
Vegeu dijous 14.

Rubén Herrera + Jordi 
Arquimbau Reial Acadèmia Catalana 
de Belles Arts de Sant Jordi. Pg. Isabel 
II, 1. Barceloneta (L4). 20.15 h. 13-15 
€. Recital de violí i piano, titulat 
‘Música de cambra escrita l’any 1888’, 
que inclou peces d’autors tan diferents 
entre sí com Brahms, Satie, Rimski-
Kórsakov, Busoni o Elgar.

Guitarra clàssica Museu de la 
Música. Padilla, 155. Marina (L1). 
15.30 i 16 h. 13-15 €. Vegeu dijous 14.

Dimecres, 20
Guitarra clàssica Museu de la 

Música. Padilla, 155. Marina (L1). 
15.30 i 16 h. 13-15 €. Vegeu dijous 14.

AgendaL’OBC visita els veïns

Benguerel va estrenar el Rèquiem el 1990 per encàrrec de Torroella.

Creuar el carrer és un acte a 
vegades més complicat del que 
sembla, en especial si es tracta 
d’una orquestra simfònica amb 
limitada activitat fora de la seva 
seu. El moviment és més fàcil si 
la intenció és visitar el veí, quan 
aquest també està dedicat a la 
cultura, encara que els vasos 
comunicants estiguin plens de 
teranyines pel poc ús que se n’ha 
fet al llarg dels anys. Tot aquest 
preàmbul és per subratllar com 
d’inusual és un fet que, en 
realitat, tampoc no hauria de ser 
tan rar: l’OBC actua al TNC.

Cert és que l’equipament 
escènic de Ricardo Bofill i l’espai 
musical de Rafael Moneo 
semblen donar-se l’esquena, com 
a mínim arquitectònicament, 
mentre esperen que, algun lustre 
o altre, l’entorn s’acabi de 
configurar, i que els objectius de 
les dues institucions són 
diferents, la qual cosa no hauria 
de ser un obstacle per a la 
col·laboració, i més en temps de 
penúries econòmiques com 
l’actual, en què cada euro ha de 
retre al màxim possible. El 
centenari del naixement de 
Salvador Espriu ha estat 
l’excusa perfecta per a aquest 
maridatge d’orquestra i teatre.

El 1990 el compositor Xavier 
Benguerel, un dels degans de la 
creació musical catalana, 
estrenava per encàrrec del 
Festival de Torroella de Montgrí 
Rèquiem a la memòria de 
Salvador Espriu, una peça que 
combinava el text propi en llatí 
de la missa de difunts, a càrrec 

d’orquestra, cor i quatre solistes, 
amb textos del poeta de Sinera 
de caire místic i de temàtica 
relacionada amb la mort, que en 
aquella ocasió van ser 
interpretats per Lluís Llach. És 
aquesta l’obra que centrarà la 
proposta del Teatre Nacional, 
amb una dramatúrgia del 
director del centre, Xavier 
Albertí, i direcció musical de 
Miquel Ortega.

El ja retirat, tot i certes 
intermitències, Lluís Llach no 
participarà en l’espectacle, però 
això no vol dir que hi falti un 

reclam potent. Com a recitant hi 
trobem Josep Maria Flotats, en el 
que representa el retorn del 
fundador del TNC al teatre del 
qual va ser acomiadat en 
circumstàncies tempestuoses fa 
16 anys. Com passa el temps, 
quan va marxar Flotats, 
L’Auditori encara no estava 
acabat i l’OBC no era veïna. 
–Xavier Cester 

‘RÈQUIEM A LA MEMÒRIA  
DE SALVADOR ESPRIU’,  
DE XAVIER BENGUEREL 
Teatre Nacional de Catalunya  
Dv. 15 i ds. 16. 20 h. Dg. 17. 18 h

Flotats torna al 
Teatre Nacional 
assumint la part 
recitativa del 
muntatge
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