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'Marató Wagner' al Liceu 

'L'ANELL DEL NIBELUNG', A ESCENA // TANCAMENT DE LA TETRALOGIA

• 'Sigfrid' arribarà demà al coliseu líric, i 'El capvespre dels déus', el diumenge següent

MARTA CERVERA

Wotan i Brunilda tornen al Liceu a partir de demà amb Sigfrid, la segona jornada de la monumental
tetralogia de L'anell del nibelung, amb música i llibret de Richard Wagner (1813-1883). Es tracta d'una
autèntica marató d'11 hores de música d'alt voltatge interpretada per 34 personatges en escena en una
impressionant producció de Harry Kupfer, estrenada al Festival de Bayreuth el 1988 i portada
posteriorment a la Staatsoper de Berlín.

Després de l'èxit que van aconseguir la temporada passada les dues primeres parts, L'or del Rin i La
valquíria, l'epopeia continua amb el sòlid repartiment que interpretarà Sigfrid, a partir de les cinc de la
tarda. Set dies després, El capvespre dels déus culminarà aquest gran festival escènic sobre de quina
manera l'ambició desmesurada pel poder i els diners, simbolitzats en l'anell i l'or, pot destruir el món.
L'orquestra del Gran Teatre del Liceu, dirigida per Bertrand de Billy, fa setmanes que assaja a fons per
donar des del fossat tota la força a aquesta partitura tan famosa, de gran bellesa i dramatisme.

El capvespre dels déus dura sis hores, amb les pauses incloses, i Sigfrid, cinc. John Treleaven, en el
primer repartiment, i Alan Woodrow en el segon, encarnen el protagonista. "Sigfrid és un personatge
complex, que ha crescut mig salvatge al bosc, manipulat per Mimi", va explicar ahir Kupfer, el
director d'escena i un autèntic especialista en Wagner. "Sigfrid no ha sigut educat ni humanitzat i
això explica la manera com es relaciona, lligat sempre a Mimi i Wotan, que també el manipula. La
primera mostra d'humanització apareix al trobar Brunilda però el seu amor està condemnat al
fracàs perquè Sigfrid no ha conegut mai regles, bones o dolentes".

Kupfer podria estar hores parlant de l'obra mestra que Wagner va necessitar gairebé 30 anys per
culminar. Des que era estudiant l'ha fascinat la música del compositor alemany. I destaca les grans
diferències que separen l'amor entre Sigmund i Sieglinde, pares de Sigfrid i el d'aquest amb Brunilda
(Deborah Polaski / Jayne Casselman). Wagner utilitza "una música bonica i sensible" en l'escena
d'amor entre la primera parella. En canvi, en el duo entre Sigfrid i Brunilda la partitura "és negativa i
expressa autoengany, posa al mateix nivell amor i mort, i recorda el tumultuós final de L'or del
Rin".

Polaski, Günter von Kannen (Alderich), Graham Clark (Mimi) i Falk Stuckmann (Wotan) van estrenar
l'obra amb Kupfer a Bayreuth. Encarnar els mateixos personatges en diferents èpoques els ha permès
enriquir els seus rols. "Cada vegada que preparem la tetralogia sorgeixen noves preguntes i
descobrim nous matisos", assegura Kupfer.

EVOLUCIÓ
Quan va preparar el muntatge per a Bayreuth, la seva concepció de l'obra va estar marcada pel
desastre humà i mediambiental de la central nuclear de Txernóbil. A Barcelona, igual que a Berlín,
Kupfer se centra més a reflexionar sobre "el poc sentit que tenen l'anell i l'or en un món sense
vida".

Amb el pas dels anys, la visió de Kupfer sobre la densa i complexa obra ha anat evolucionant. "A
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diferència de la meva primera concepció, ara no hi ha lloc per al maniqueisme. Tots els
personatges són bons i dolents a la vegada, fins i tot Mimi i Alderich", assegura. El director fins i
tot sent compassió per aquests dos personatges: "Les seves actuacions són coherents amb la seva
manera de pensar i la seva ambició de poder".

Considerat una autoritat en Wagner, Kupfer es va mostrar ahir modest respecte a la fama que el
precedeix. "No em veig a mi mateix com un especialista en Wagner malgrat que he estudiat tota la
meva vida la seva música. Sempre m'ha fascinat la seva gran densitat emocional". Més que la
mitologia germànica, creu que l'obra del compositor alemany representa les grans metàfores de la
humanitat. "És la política i la filosofia convertides en un drama a través d'històries molt emotives
sobre l'ésser humà".

Una prova de foc per a tot el teatre . El muntatge de la tetralogia només té garanties d'èxit amb
l'entrega al 100% de l'equip

Feia 50 anys que el Liceu no oferia completa la tetralogia wagneriana, un gran repte que, més enllà de
l'escena --és una prova de resistència per a cantants i orquestra--, també posa a prova tots els ressorts
tècnics i logístics d'un teatre. Joan Matabosch, director artístic del coliseu líric, considera que la seva
representació serveix per demostrar "que el Liceu ha arribat a la majoria d'edat".

Independentment de la valoració del públic, tot el teatre fa un pas endavant amb la tetralogia perquè
obliga tot el personal, des de l'apuntador fins al mosso de sala, a posar- se les piles. En general els
teatres solen fer un màxim de quatre cicles de l'anell. El Liceu, en canvi, n'ha programat nou i els ha
repartit en dues temporades per encomanar a més gent la passió per Wagner i per aquesta obra única,
la més extensa de l'òpera. "La tetralogia és una de les grans obres de la història de l'art. Més enllà
de la longitud, la complexitat resideix a dotar-la d'unitat dramatúrgica i musical. Ha de ser
homogènia, d'aquí ve la importància que personatges com Wotan i Brunilda tinguin una
continuïtat i estiguin interpretats pels mateixos cantants durant tot el muntatge".

Els intèrprets van començar a treballar a Barcelona a l'abril i no acabaran fins al juliol, quan normalment
l'assaig d'una òpera es desenvolupa entre les quatre i les set setmanes. Bertrand de Billy, director
musical del teatre fins a final de temporada --el substituirà Sebastian Weigle-- demostrarà el treball
realitzat al fossat durant la seva etapa en què l'orquestra ha viscut una important renovació. "Els
músics aborden la primera nota pensant ja en l'última perquè s'ha de treballar la partitura amb
una visió global", diu el director.

La prova de foc per al cor arribarà la temporada vinent amb un altre Wagner, Parsifal, i l'estrena d'una
versió de Borís Godunov, de Mussorgski, mai vista al Liceu.

Matabosch no esperarà que passin 50 anys més per programar una altra tetralogia, amb un cost
econòmic que compara amb el de quatre grans òperes. "L'ideal seria tornar-la a tenir d'aquí a 10
anys", va assenyalar. No es pot defraudar un públic que ha adquirit el 99% de les 82.512 entrades
disponibles.

Per això abans que pugi el teló ja es pot parlar d'èxit. No en va es tracta d'un dels grans reptes del Liceu
en aquests cinc primers anys després de la reconstrucció. El mateix va passar amb D.Q, de La Fura, la
segona temporada. "Tots dos han requerit el 100% del personal del teatre", va concloure
Matabosch.
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Graham Clark (esquerra) i John Treleaven, que
encarnen Mime i Sigfrid, durant un assaig al Liceu.
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