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Gran Teatre del Liceu  
Fins al 29 de novembre
 
El Liceu aixeca el teló amb 
l’estrena d’Agrippina, opera seria 
en tres actes amb la qual, fa més 
de tres segles, un jove compositor 
de 24 anys, Georg Friedrich 
Händel, conquistava l’exigent 
públic venecià amb una òpera 
que mai no s’havia representat al 
teatre de la Rambla. El director 
d’escena escocès David McVicar 
signa un muntatge d’esplèndida 
factura teatral, una lectura 
moderna que transforma l’òpera 
en una feroç i trepidant comèdia 
sobre el poder. El muntatge té un 
luxós vestuari, amb models de 
Balenciaga, i una molt pràctica 
escenografia de John Macfarlane 
–una escala mòbil de color groc 
que condueix al tron i simbolitza 
l’ascens al poder facilita el canvi 
d’escenes–, i els telons pintats que 
mostren la plenitud, decadència i 
agonia de la lloba que va alletar 
Ròmul i Rem.

Hi ha escenes divertides, i 
també escabroses, com el furor 
sexual que desperta Agrippina, 
la temible esposa de l’emperador 
romà Claudio, o el 
desenfrenament del seu fill, 
Nerone, esnifant coca com un 
boig. És emorable l’escena de 
Poppea a la barra d’un bar, en la 
qual acaba cantant davant un 
grup de yuppies que ballen entorn 
d’un clavecinista amb tics 
rockers. Un arsenal de potents 
imatges que McVicar usa per 
connectar amb el públic actual. El 
desplegament de gags i 

coreografies anima una funció – 
amb 37 àries– que passa de les 
quatre hores, però l’excés de 
protagonisme teatral resta valor 
emocional a la música de Händel, 
relegada a un segon pla.

El punt fort de l’espectacle, 
coproduït pels teatres de la 
Monnaie de Brussel·les i Champs 
Elysées de París, és la precisa 
direcció d’actors, que juga amb la 
intriga barroca, marcada per 
llargs recitatius. Els actors 
remeten, encara que a McVicar no 
li agradi la comparació, a 
l’estètica de serials televisius com 
Dallas, Dinastia o Falcon Crest.

La mezzo Sarah Connolly 
signa una impressionant 
Agrippina, sexi i verinosa, com si 
fos la Joan Collins d’un serial amb 
so barroc. La seva rival a l’escena, 

també magníficament 
interpretada per la soprano 
Danielle de Niese, és Poppea, una 
trepa tan manipuladora i letal 
com la seva contrincant. Són les 
reines de la festa, com a cantants i 
actrius, no sempre ajustades a 
l’estil, però amb extraordinària 
força expressiva. L’orquestra del 
Liceu ofereix una notable 
actuació sota l’experta direcció de 
Harry Bicket, gran especialista 
en el barroc. –Javier Pérez Senz

Agrippina

Sarah Connolly, una impressionant Agrippina, sexi i verinosa.

El punt fort és la 
precisa direcció 
d’actors, que juga 
amb la intriga 
barroca

Dijous, 21
 Agrippina Gran Teatre del Liceu. 

La Rambla, 51-59. Liceu (L3). 20 h. 
8,50-141,75 €. L’òpera de Haendel 
arriba per primera vegada al Liceu, 
amb sis representacions. La direcció 
musical serà de Harry Bicket, i de 
l’escena se n’ocupa David McVicar. A 
destacar la important presència de 
grans noms de la lírica, com Sara 
Connolly, Malena Ernman, Danielle De 
Niese o David Daniels, entre d’altres.

GRATIS Dijous Concert: Aya 
Okuyama Conservatori Municipal de 
Barcelona. Bruc, 110-112. Verdaguer 
(L4-L5). 20 h. Recital de piano on hi 
sonaran composicions de Field, 
Chopin, Schumann i Pleyel, que té com 
a gran atractiu que seran interpretades 
amb un piano Pleyel de 1839.

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 concert, al voltant de la 
seva col·lecció de guitarres clàssiques, 
una de les més importants del món.

Quartet Gerhard Palau de la 
Música. Palau de la Música, 4-6. 
Urquinaona (L1-L4). 20.30 h. 13 €. El 
conjunt format per Lluís Castán i Judit 
Bardolet (violins), Miquel Jordà (viola) i 
Jesús Miralles (violoncel) participen en 
l’última sessió del cicle El Primer 
Palau, com a guanyadors de l’edició del 
2012. Quartets d’Arriaga i Ravel.

Divendres, 22
Guitarra clàssica Museu de la 

Música. Padilla, 155. Marina (L1). 
15.30 i 16 h. 13-15 €. Vegeu dijous 21.

 OBC + Isabelle Faust 
L’Auditori. Lepant, 150. Marina (L1). 
20.30 h. 23-51 €. La violinista 
alemanya torna per oferir tres concerts 
amb l’OBC, en els quals interpretarà el 
‘Concert per a violí i orquestra’ de 
Britten. Completa el programa la 
Primera Simfonia ‘Tità’ de Mahler. El 
director serà Pablo González.

Dissabte, 23
 45 Voll-Damm Festival BCN 

Jazz Fest: Alfredo Rodríguez + 
Orquestra Simfònica del Vallès 
Palau de la Música. Palau de la Música, 
4-6. Urquinaona (L1-L4). 19 h. 16-65 
€. Vetllada dedicada a l’obra d’un geni 
de la música del segle XX, George 
Gershwin, amb el pianista Alfredo 
Rodríguez com a solista i l’OSV, 
dirigida pel seu titular, Rubén Gimeno, 
en la primera col·laboració de 
l’orquestra vallesana amb el Festival de 
Jazz. A banda de Gershwin, el 
programa inclourà obres de Frank 
Zappa i una estrena de Rodríguez.

Mercedes Gancedo + Anna 
Crexells MEAM. Barra de Ferro, 5. 
Jaume I (L4). 18 h. 16 €. Amb el títol de 
‘Guastavino i el lied argentí’, el duo de 
soprano i piano, interpreta músiques 
sud-americanes.

Luis de Arquer: Només Piano 
La Casa dels Músics. Encarnació, 25.  
Joanic (L4). 21 h. 25 €. El pianista 
proposa una vetllada musical, amb 
obres de Chopin, Beethoven, Mozart, 
composicions pròpies i improvisacions.

Guitarra clàssica Museu de la 
Música. Padilla, 155. Marina (L1). 16 
h. 13-15 €. Vegeu dijous 21.

Musitekton: Amat Santacana 
Musitekton. Sant Pere Més Alt, 68. 

Urquinaona (L1-L4). 20 h. 8-10 €. 
Oportunitat de sentir dues de les suites 
de Bach, les núms. 3 i 5, interpretades 
amb un instrument barroc.

 OBC + Isabelle Faust 
L’Auditori. Lepant, 150. Marina (L1). 
19 h. 23-51 €. Vegeu divendres 22.

Diumenge, 24
 Agrippina Gran Teatre del Liceu. 

La Rambla, 51-59. Liceu (L3). 17 h. 
8,50-141,75 €. Vegeu dijous 21.

 Banda Municipal + Xavier 
Puig L’Auditori. Lepant, 150. Marina 
(L1). 11.30 h. 14 €. El director de 
Cervera és l’encarregat de posar-se al 
capdavant de l’orquestra de vents 
barcelonina, en un programa que 
inclou obres de Lamote de Grignon, 
Joan Albert Amargós i Feliu Gasull.

Memorial Joaquim Serra 2013 
L’Auditori. Lepant, 150. Marina (L1). 
18 h. 15 €. Cita imprescindible per tot 
aquell amant de la música de cobla amb 
la Cobla Mediterrània, la Cobla Sant 
Jordi-Ciutat de Barcelona i la Coral 
Cantiga. Obres de Joaquim Serra, 
Prenafeta, Pujol, Moraleda i Timón.

Guitarra clàssica Museu de la 
Música. Padilla, 155. Marina (L1). 
15.30 i 16 h. 13-15 €. Vegeu dijous 21.

 OBC + Isabelle Faust 
L’Auditori. Lepant, 150. Marina (L1). 
11 h. 23-51 €. Vegeu divendres 22.

Recital líric: Veus per a 
l’esperança L’Auditori. Lepant, 150. 
Marina (L1). 19 h. 25-50 €. Diversos 
cantants d’òpera com Montserrat 
Martí, Jaume Aragall, Carlos Cossías, 
Antonio De Gobbi o Stefano Palatchi, 
entre d’altres, participen en aquest 
concert benèfic.

Dilluns, 25
 I Musici Palau de la Música. 

Palau de la Música, 4-6. Urquinaona 
(L1-L4). 20.30 h. 10-50 €. El conjunt 
italià interpreta obres de Bach i Vivaldi.

 Jordi Savall: El Llibre vermell 
de Montserrat Església de Santa 
Maria del Pi. Cardenal Casañas, 16. 
Liceu (L3). 21 h. 10-40 €. El recull de 
música dels segles XIV, XV i XVI, 
cantada i ballada pels pelegrins que 
pujaven a la muntanya de Montserrat, 
en mans de Savall, La Capella Reial de 
Catalunya i Hespèrion XXI.

Dimarts, 26
 Agrippina Gran Teatre del Liceu. 

La Rambla, 51-59. Liceu (L3). 20 h. 
8,50-141,75 €. Vegeu dijous 21.

Anton Serra + Jaume Torrent 
Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts 
de St. Jordi. Pg. Isabel II, 1. Barceloneta 
(L4). 20.15 h. 13-15 €. Sota el títol de 
Flautista i guitarrista ofereixen peces 
de Baumann, Feld, Castelnuovo-
Tedesco, Legnan i del mateix Torrent.

Guitarra clàssica Museu de la 
Música. Padilla, 155. Marina (L1). 
15.30 i 16 h. 13-15 €. Vegeu dijous 21.

Dimecres, 27
 L’Atlàntida Gran Teatre del 

Liceu. La Rambla, 51-59. Liceu (L3). 20 
h. 8,50-90.50 €. La cantata de Falla, 
amb text de Jacint Verdaguer, torna a 
sonar on va ser estrenada ara fa una 
més de mig segle per commemorar els 
40 anys de la mort de Pau Casals. 

Agenda

TOTS ELS CONCERTS
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