
espectacles DISSABTE
62 30 DE MAIG DEL 2009

temsí

Hollywood farà
un film sobre 
pirates somalis
CINE 3 Columbia Pictures acaba 
d’adquirir els drets per portar a la 
gran pantalla la vida de Richard 
Phillips, el capità de vaixell cap-
turat per pirates de Somàlia i con-
vertit en un heroi dels EUA des-
prés de ser alliberat, informa The 
Hollywood Reporter. El projecte 
comptarà amb l’actor Kevin Spa-
cey (guanyador de dos Oscars per 
Sospitosos habituals i American Be-
auty), tot i que encara no està tan-
cat qui en seran el guionista i el 
director. El film parlarà dels pira-
tes i se centrarà en el drama del 
capità Phillips, que va decidir en-
tregar-se com a ostatge a canvi de 
salvar la seva tripulació.

Álex de la Iglesia 
«combatrà» pel
cine espanyol
CINE 3 El director Álex de la Igle-
sia (Los crímenes de Oxford) serà ra-
tificat el 21 de juny com a presi-
dent de l’Acadèmia de Cine, en 
substitució d’Ángeles González-
Sinde, actual ministra de Cultu-
ra. El cineasta espanyol més ta-
quiller, que és l’únic que ha pre-
sentat candidatura, va prometre 
ahir ser «combatiu» en les seves 
noves funcions. De la Iglesia va 
deixar clar que no es queixarà 
més, però va demanar a la prem-
sa que no destrossi el cine made in 
Spain, sinó que entengui que els 
directors espanyols són «molt es-
timats i molt respectats fora de 
les nostres fronteres».

Una editorial de 
Berlusconi refusa 
editar Saramago
LITERATURA 3 L’editorial itali-
ana Einaudi, propietat de Silvio 
Berlusconi, no publicarà El qua-
dern, del nobel José Saramago, 
per les seves crítiques al primer 
ministre italià, segons va infor-
mar ahir el setmanari L’Espresso. 
L’obra, editada en català per 62, 
recull les reflexions que Sarama-
go ha escrit al seu bloc. L’editori-
al es nega a publicar el llibre en 
italià perquè conté «judicis so-
bre Silvio Berlusconi que, com a 
mínim, són incisius». L’escriptor 
portuguès, per la seva part, va de-
clarar que «deu ser dur viure en 
un país on el poder polític i em-
presarial són el mateix». 

MÚSICA 3 ÒPERA

La Fura dels Baus corona el cim 
de ‘L’anell del nibelung’ de Wagner

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
VALÈNCIA

L
a Fura dels Baus i Zubin Me-
hta culminen avui i el 2, 21 
i 30 de juny al Palau de les 
Arts de València el seu mà-

gic viatge de 15 hores per la Tetralo-
gia de Wagner amb El capvespre dels 
déus, última entrega de L’anell del ni-
belung. Sota el títol Al sud del Rin, el 
centre oferirà, a més, per primera 
vegada a Espanya el cicle complet de 
les quatre òperes de la magna obra 
wagneriana, repartides en dues fun-
cions cada una durant el mes vinent. 
En una d’elles, La valquíria, cantarà 
Plácido Domingo.
        Noves sorpreses, immerses en 
imaginatius efectes escènics, ens 
esperen. Però aquest no és per a 

El Palau de les Arts 
de València acollirà 
durant el mes de juny 
la ‘Tetralogia’

La companyia i 
Zubin Mehta aborden 
conjuntament ‘El 
capvespre dels déus’

l’equip dirigit per Carlüs Padrissa 
el final de les seves incursions per 
l’univers de Richard Wagner. Tot al 
contrari. L’aventura continua amb 
futures reposicions, l’any 2013, 
d’aquesta obra que arribarà també 
a Sud-àfrica, i nous projectes, entre 
ells l’estrena de la seva producció de 
Tannhäuser el març que ve a l’Scala de 
Milà, un encàrrec fet pel seu director 
Stephane Lissner després d’admirar 
els muntatges de l’Anell al Maggio 
Musicale Fiorentino, coproductor 
de les òperes.

PROJECTE GEGANTÍ /Han passat set 
anys des que es va posar en marxa 
aquest gegantí projecte i dos des de 
l’estrena a València de L’or del Rin i 
La valquíria. El 2008 es va presentar 

Sigfrid i ara arriba el colossal tanca-
ment de la sèrie que es complemen-
tarà amb l’espectacle de carrer Anell 
de llum, conferències, concerts, la 
pel·lícula de Fritz Lang Die nibelun-
gen i recitals de lieder.
 El director musical, Zubin Mehta, 
se sent «feliç» per l’èxit i a la vega-
da trist «perquè el 30 de juny s’hau-
rà acabat l’intens treball d’aquests 
anys». Però reivindica la qualitat del 
muntatge: «Amb aquesta producció, 
cantants i orquestra es pot anar a tot 
el món i tots els teatres voldrien aco-
llir-la».
        Carlüs Padrissa expressa també 
l’orgull d’arribar al final d’aquest 
projecte que encaixa a la perfecció 
amb la filosofia furera. «T’identifi-
ques aviat amb un Wagner visionari 
que intuïa cap a on ens acabaria por-
tant la degradació suïcida de la na-
turalesa». La Fura ha aplicat en un 
espai cibernètic tots els recursos del 
seu peculiar llenguatge. 
 Els enginys de Roland Olbeter, el 
videoart de Franc Aleu i el vestuari 

multimèdia de Chu Uroz contribu-
eixen a arrodonir la concepció glo-
bal de l’obra.
        Després d’invocar la llum, la 
vida i l’aigua (L’or del Rin), el poder 
dels déus (La valquíria) i el dels herois 
(Sigfrid) «l’home ocupa ara la centra-
litat, amb tot el que això compor-
ta». Un vaixell mòbil i l’amarg des-
cobriment del que hi ha darrere de 
les pantalles, així com l’escena de la 
immolació de Brunilda juntament 
amb l’heroi Sigfrid són algunes de 
les sorpreses del muntatge.

EL ‘NAUMON’ AL RIN  /Però el riu Rin ha 
estat extremadament generós amb 
La Fura dels Baus. Amb els benefi-
cis derivats de la Tetralogia, el vaixell 
Naumon ha superat els seus proble-
mes i ja està amarrat als molls del riu 
de la industrial ciutat alemanya de 
Duisburg, on serà durant un any seu 
dels preparatius dels actes de la capi-
talitat cultural europea i el maig del 
2010 estrenarà un espectacle sobre 
Wagner. H

33 Un moment de l’assaig general de L’anell del nibelung, que La Fura estrena avui al Palau de les Arts de València.
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