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Dur al·legat 
ecologista
CRÒNICA El sobri muntatge de Robert 
Carsen de ‘L’or del Rin’ agita el Liceu

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

E
ssencialisme teatral i equi·
librada lectura musical. El 
cicle de L’anell del nibelung 
de Wagner es va iniciar dis·

sabte amb bon peu al Liceu amb L’or 
del Rin, malgrat algunes esbronca·
des ofegades pels bravos d’una majo·
ria dirigits als dos pilars de la pro·
posta: el director musical  Josep Pons 
i l’escènic Robert Carsen. Ells, amb 
un gran repartiment, van aconse·
guir que déus, homes i nibelungs ex·
pressessin amb força la profètica vi·
sió de l’autor sobre el futur d’un pla·
neta dominat per éssers avariciosos.
 La denúncia ecologista i els en·
frontaments entre personatges i 
clans àvids de poder estan sempre 
presents en un muntatge sobri pe·
rò que dibuixa bé les situacions clau 
de la trama i el perfil dels protago·
nistes. Carsen s’allunya dels artifi·
cis perquè domini el discurs musi·
cal i dramàtic. L’escena que acom·
panya el preludi no deixa cap mena 

de dubte sobre les seves intencions. 
Els homes acceleren el pas entre boi·
res mentre massacren l’ecosistema 
deixant la riba del Rin plena de plàs·
tics i deixalles. 
 La ingènua frivolitat de les ondi·
nes (estupendes en el pla actoral i 
vocal) contrasta amb l’ambició del 
luxuriós Alberich (un convincent 
Andrew Shore) ben recolzat per l’al·
tre nan Mimi (Mikjaïl Vekua). No·
més cal un halo de llum daurat per 

crear l’ambient en què el malvat es 
fa amo de l’or amb què elaborarà el 
perseguit anell.
 Unes grues sostenen mitja dot·
zena de blocs de formigó en el pas·
satge de la construcció de la Wal·
halla, símbol de l’ambició huma·

na encarnada per Wotan. En aquest 
hàbitat on dominen els déus apa·
reix l’explotada classe treballadora 
a les ordres dels gegants Fasolt i Faf·
ner (magnífics Ain Anger i Ante Jer·
nunika). Albert Dohmen (Wotan), 
vestit de militar, va defensar simple·
ment el seu rol, mentre Mihoko Fu·
jimura va brillar com a Fricka i Eri·
ka Wueschner va lluir com a Freia.
 Kurth Streit va compondre un Lo·
ge enigmàtic, encara que qui al final 
va destapar el pot de les essències va 
ser Ewa Podles, en la seva curta pe·
rò aclamada aparició com a Erda. Es·
tan molt ben resoltes les escenes del 
submón d’Alberich, amb els seus es·

claus que s’arrosseguen per terra. El 
final, amb la desfilada dels déus cap 
a la seva residència, és espectacular.

RESULTAT PROMETEDOR / El repte més 
gran era per a Josep Pons. Debutava 
amb Wagner i dirigia per primera 
vegada, des que és el titular, l’or·
questra de la casa en una obra escè·
nica. El resultat, salvant algun desa·
just en el metall, va ser prometedor. 
La formació va demostrar progres·
sos amb relació a altres muntatges, 
exhibint un so càlid, homogeni i 
equilibrat. El tempo una mica lent va 
estar ajustat a les necessitats dels 
cantants. H

Josep Pons va 
extreure el millor de 
l’orquestra en el seu 
debut dirigint Wagner

33 Imatge del muntatge de ‘L’or del Rin’ de Wagner presentat al Liceu.

JOAN CORTADELLAS

CINE JUVENIL

‘Fènix 11*23’ 
obté un premi 
a Itàlia
La pel·lícula catalana Fènix 11*23  
de Joel Joan i Sergi Lara va obte·
nir un dels premis a millor pel·
lícula en el festival italià per a 
nens i adolescents Vittorio Venet·
to Film Festival. «Això és fantàs·
tic. Europa ens comença a escol·
tar», va reaccionar davant la no·
tícia Joel Joan en un tuit. El film, 
que narra la història real d’Èric 
Bertran, va estar nominat a set 
guardons en els últims premis 
Gaudí, però no en va obtenir cap.

AL JAPÓ

Murakami fa 
pujar la venda de 
cedés de Liszt
La nova novel·la de Haruki Mura·
kami ha disparat les vendes al Japó 
de les composicions per a piano 
del compositor Franz Liszt descri·
tes amb detall per l’escriptor ja·
ponès en el seu últim treball. La 
novel·la El descolorit Tsukuru Tazaki i 
els seus anys de pelegrinatge, publica·
da el 12 d’abril al Japó, està resul·
tant un èxit amb més d’un milió 
d’exemplars venuts.


