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O amor, o poder: tu esculls; les
dues coses alhora no les po-
dràs tenirmai. Però és que cal
sermolt romàntic per renun-
ciar en nomde l’amor a un po-
der com el que està en joc aquí,
ni més nimenys que el poder
absolut que et pot portar a ser
l’amo delmón. I si, amés amés,
ets un nan tan lleig com ara el
nibelung Alberich, tampoc et
pots fer gaires il·lusions pel que
fa a l’amor. Així doncs, Albe-
rich opta per robar el tresor a
les ondines que tenen cura de
l’or que descansa sota les aigües
del Rin. Un cop sigui seu, Albe-
rich ja es podrà forjar el maleït
anell màgic que acabarà trans-
formant-se gairebé en una arma
de destrucciómassiva. Pos-
seir aquest anell és lamàxima
ambició a què acaben aspirant
tant els nansmés repugnants
com els déusmés sagrats que
resideixen a l’imponent palau
Walhalla. Això sí, una cosa posi-
tiva sí que té aquella joia: gràci-
es a l’anell, ara podem gaudir de

la tetralogia operísticamés ex-
traordinària de tots els temps.
Una tetralogia de què aquest
Das Rheingold constitueix un
prodigiós pròleg.

ESCOLTEU LA VEU DE LA TERRA!

Així comença tot. I de lamanera
mésmusicalment gràfica imagi-
nable. Pel que es veu, el cèlebre
preludi de l’obra té el seu origen
en una visió onírica que va tenir
Wagnermentre feia lamigdia-
da. Tant de bo totes lesmigdi-
ades resultessin tan producti-
ves com aquella en quèWagner
es va sentir com si un corrent
d’aigua se l’estigués engolint.
És el que passa quan ets un geni
musical; aWagner li va faltar
temps per transformar aques-
ta vertiginosa sensació aquàti-
ca en unes notesmusicals que
també provoquen vertigen. I
que, tal com volia el composi-
tor, transmeten poderosament
la imatge d’unmón encara regit
per un cert ordre natural; fins i
tot encara que aquest ordre tin-

gui el seu origen en el caos, ara
vetlla per la preservació de la
naturalesa. I fins i tot per la pre-
servació dels nibelungs i dels
déus que, ben aviat, instaura-
ran aquí un desordre de dimen-
sió èpiques i de conseqüènci-
es imprevisibles. O potser no
tant: només cal escoltar la veu
de lamare terra representada a
l’obra pel personatge d’Erda. És
la tal Erda la que deixa anar la
terrible profecia dirigint-se al
déuWotan: tot el que existeix té
un final; en un dia fosc, produi-
rà l’ocàs dels déus. T’ho aconse-
llo, deixa l’anell.

EN CONSTRUCCIÓ

Però el cas és que ni els déus
poden escapar dels proble-
mes que dóna hipotecar-se per
construir-te una vivenda.Wo-
tan, el déu dels déus, s’ha cons-
truït elWalhalla amb l’ajut de
dos gegants que ara volen co-
brar-se uns interessosmés alts
que els que exigeixen els bancs
més durs. I per pagar, li cal obli-

dar-se de lamare terra i apode-
rar-se de l’anell. Qui no s’oblida
de lamare terra és el magnífic
director Robert Carsen: el seu
muntatge (unmuntatge que,
commolts dels seusmillors,
estàmarcat per l’austeritat es-
cenogràfica i la potenciació de
la llum com a gran element dra-
matúrgic; això, deixant de ban-
da les grans grues delWalha-
lla en obres) vol ser un gran re-
cordatori de les desgràcies que
comporta destruir la natura
en nomde l’avarícia i el poder.
Però qui pot resistir la tempta-
ció d’un riu ple d’or sagrat?
RAMON OLIVER

LA NATURALESA,
DESTRUÏDA PER L’AMBICIÓ
ROBERT CARSEN I JOSEP PONS BUSQUEN EL TRESOR DE WAGNER AL RIN
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L’APUNTADOR

ELS GERMANS GRIMM,
A L’ÒPERA
El sumptuósPalais Garnier deParís
es transformaaquests dies enun
bosc ple de llaminadures amb
trampa. Per aquest bosc es perden
Hansel i Gretel, personatges d’un
contedels GrimmqueEngelbert
Humperdinck va transformar en
unaòperaquasiwagneriana.
Retransmissió en directe el di-
lluns 22/4.CA les 19.30h.
Cinemes Bosque, Cinesa Diago-
nal, Diagonal Mar i Heron City.

AQUEST ÉS EL MEU MUSICAL!
Vols ser un pirata deMar i cel (els
espectacles de Dagoll Dagom
van protagonitzar la sessió inau-
gural plena d’estrelles), cantar
“Maria” deWest Side Story o
evocar el jazz sensual de la vella
Chicago? Doncs no et tallis ni un
pèl i apunta’t al tensKARAOQUÈ
que organitza cada diumenge
La Sala Luz de Gas. Cada setma-
na està dedicat a unmusical o
compositor demusicals diferent.
Cada dg. a les 21 h. Luz de Gas.
Muntaner, 246. BCN.

EL MERCAT JA PREN EL SOL
Apartir d’ara, soparalMercatde
les Flors desprésdeveureunbon
espectaclees converteix enuna
apetitosa temptació. El BarRestau-
rant LaSoleá (totauna institucióal
PobleSec)haobert una“sucursal”
al vestíbul del teatreque, amésde
tenir labarraplenade tapes i altres
delíciesperaqui nopugui esperar,
ofereix soparsdesde les21finsa
les24hels diesde funció.D’altra
banda, i finsquefinalitzi el Grec,
el bardelMercatobre cadadiaa
partir de les10delmatí. I, desdel
passatdia4/4,amb la seva terrassa
exterior jaoberta!Reserves:
www.lasoleadelmercat.com.

L’ORDEL RIN (DAS RHEINGOLD)

De RichardWagner.Dir.musical:
Josep Pons.Dir. d’escena: Robert
Carsen. Int.: Albert Dohmen, Andrew
Shore, Ewa Podles, Kurt Streit. Ain
Anger.Data: 20, 22, 23, 25, 26, 28 i
29/4 i 2/5. Lloc:Gran Teatre del Liceu.
La Rambla, 51.d Liceu (L3).(93
485 99 00.€D’ 11,75 a 233 euros.
C20h; el dg. 28/4, 17h.
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