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ÒPERA

El senyor dels anells era Wagner

El Liceu engega avui la tetralogia
de L’anell dels Nibelungs, de Wag-
ner, amb direcció escènica de Ro-
bert Carsen, que es completarà en
els pròxims tres anys. El tret de
sortida el dóna L’or del Rin.

rò s’acaba perdent”, diu Carsen, que
compara el comportament de Wo-
tan amb el dels líders polítics que
després de guanyar unes eleccions
“obliden totes les promeses electo-
rals”. Les modificacions introduï-
des per Carsen no afecten ni el ves-
tuari ni l’escenografia, que reprodu-
eix una mena d’abocador ple de ru-
na i escombraries.

Una lectura ecologista
Carsen i l’escenògraf Patrick Kin-
month van coincidir a l’hora d’ad-
vertir que profètic que havia sigut
Wagner sobre la capacitat destruc-
tora de l’home quan va escriure el
llibret de L’or del Rin el 1869. “Wag-
ner va copsar la incapacitat de l’ho-
me per entendre el seu lloc en el
món. A l’alba de la Revolució Indus-

trial, va saber veure el perill de la
destrucció de la humanitat. No des-
truirem el planeta, que seguirà aquí,
sinó la humanitat”, diu Carsen, que
fa una lectura ecologista de l’obra
del compositor alemany.

Wagner va escriure L’or del Rin
perquè funcionés com a pròleg del
cicle de l’anell. Hi explica el fracàs
de Wotan, un déu metafòric que no
fa cas a la maledicció d’Alberich, el
nibelung que ha renunciat a l’amor
per endur-se l’or del Rin amb el qual
forja un anell que atorga un gran po-
der a qui el posseeixi, però que alho-
ra desferma la cobdícia que du a la
destrucció. És a dir, un argument
amb arrels mitològiques que poste-
riorment s’ha escampat pel paradig-
ma pop, d’El senyor del anells de
Tolkien als còmics de superherois.

El tarannà narratiu d’aquest prò-
leg fa que sigui la part de la tetralo-
gia “amb més acció”. “Les altres tres
són més filosòfiques, més metafísi-
ques i misterioses”, recorda Carsen.

Cantar Wagner, no cridar Wagner
La direcció musical de Josep Pons
incideix en l’aspecte teatral de Wag-
ner. “És teatre musical, i així inten-
to acostar-m’hi jo”, diu Pons, que
considera que “l’orquestra ha de
deixar espai a les veus”. El baix-ba-
ríton Albert Dohmen, que interpre-
ta Wotan, agraeix el punt de vista
del director musical del Liceu. “Tre-
ballar amb ell és un plaer. Té una
sensibilitat molt especial amb la veu
i estic molt content de poder can-
tar Wagner en comptes de cridar
Wagner”, diu Dohmen.e

XAVIER CERVANTES

BARCELONA. “El crític nord-amer-
cià Alex Ross explica al llibre El rui-
do eterno que, malgrat la seva para-
fernàlia d’anells, espases i bruixeria,
L’anell dels Nibelungs “presentava
un món imaginatiu tan psicològica-
ment concret com qualsevol dels
que apareixen a les novel·les de Lev
Tolstoi o Henry James”. És això ma-
teix el que fa tan vigent la tetralo-
gia èpica de Wagner, una història
d’arrogància i càstig que mostra la
cara més sinistra de la cobdícia i que
adverteix sobre la capacitat de l’és-
ser humà per destruir la natura. Tot
plegat, quatre òperes –L’or del Rin,
La valquíria, Siegfried i El capvespre
dels déus– que es podran veure al
Gran Teatre del Liceu en quatre
temporades consecutives.

El canadenc Robert Carsen va te-
nir molt presents aquests elements a
l’hora d’imaginar la posada en esce-
na del muntatge de la tetralogia que
va concebre per al Bühnen der Stadt
de Colònia i que després va passar
per Venècia i Xangai. El primer capí-
tol, L’or del Rin, arriba avui al Liceu,
on hi haurà vuit representacions fins
al 2 de maig amb la direcció musical
de Josep Pons. El primer reparti-
ment inclou el baix-baríton alemany
Albert Dohmen, el baríton britànic
Andrew Shore i la contralt polonesa
Ewa Podles.

L’or del Rin de Carsen es presen-
ta ara en una versió lleugerament
modificada. “Abans em centrava
més en aspectes més irònics, i ara
poso més èmfasi a explicar la impor-
tància tràgica de Wotan, un perso-
natge que, com el Ricard III de Sha-
kespeare, podia ser un gran líder pe-

El muntatge de Robert Carsen de ‘L’or del Rin’ inaugura la tetralogia wagneriana al Liceu

EN CONSTRUCCIÓ
El director d’escena canadenc
Robert Carsen situa l’acció de
L’or del Rin en un escenari en

construcció, o potser
en destrucció. A. BOFILL

ARTS ESCÈNIQUES

L’Ajuntament de Barcelona
salva el Lliure de l’ERO

programació i endarrerir l’arrenca-
da de la temporada, com va passar el
2011, Lluís Pasqual va decidir apli-
car un expedient de regulació d’ocu-
pació a tota la plantilla del teatre,
formada per 58 treballadors. L’es-
talvi d’aquella mesura es va xifrar en
400.000 euros.

La contribució de l’Ajuntament
de Barcelona al teatre s’emmarca en
l’anunci que l’alcalde, Xavier Trias,
va fer fa pocs dies. A més, el Lliure,
el Mercat de les Flors, el Macba, la
Fundació Antoni Tàpies, la Funda-
ció Miró i L’Auditori és beneficiaran
d’uns fons de 5 milions anuals que
l’Ajuntament destinarà a compen-
sar la davallada de les aportacions

ANTONI RIBAS TUR

BARCELONA. Unaaportacióextraor-
dinària de l’Ajuntament de Barcelo-
na ha salvat el Teatre Lliure de l’ERO
temporal que s’havia previst des del
juny fins al setembre. D’aquesta ma-
nera, el teatre podrà mantenir la seva
activitat habitual i els compromisos
amb el festival Grec.

El consistori ingressarà, a través
dels Fons de Capitalitat Cultural,
els 500.000 euros que noves retalla-
des del mateix consistori, el minis-
teri de Cultura i la Generalitat van
restar del pressupost d’enguany.
Per poder salvar la temporada i no
haver de retirar espectacles de la

de la Generalitat i el ministeri de
Cultura. A canvi de l’aportació,
l’Ajuntament de Barcelona recla-
marà un canvi en les governances
dels centres per liderar-los.

L’Ajuntament de Barcelona ha
actuat ara d’urgència al Lliure, i els
ajuts es perllongaran fins al 2015.
“Molts equipaments havien tocat os,
i l’objectiu és que mantinguin, al-
menys durant tres anys més, els
pressupostos del 2012”, explica Jau-
me Ciurana, el tinent d’alcalde de
Cultura de l’Ajuntament. Encara no
s’ha acabat d’articular, però podria
ser que l’aportació creixés l’any que
ve i l’altre per mantenir el mateix ni-
vell pressupostari. Com que el Tea-
tre Lliure està regit per una funda-
ció, així com la Fundació Miró i la
Fundació Antoni Tàpies, encara es-
tà pendent com es resoldrà el lide-
ratge de l’Ajuntament de Barcelona
en els estatuts.e

La seu gracienca del Teatre Lliure, que no haurà de
fer efectiu l’ERO temporal. ACN

Poder
Carsen
compara la
tragèdia de
Wotan amb la
de Ricard III de
Shakespeare


