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Les grans històries es poden 
explicar de diverses maneres. Per 
a l’espectador informat els mots 
‘nibelung’ o ‘valquíria’ evoquen 
de seguida el nom de Richard 
Wagner. Fins i tot personatges de 
pel·lícula com el que interpreta 
Christopher Waltz a l’última obra 
de Quentin Tarantino, Django 
desencadenado, expliquen 
aquesta història coneguda per 
tot bon alemany a partir del 
prisma wagnerià. Però una altra 
òptica possible és la que va oferir 
Fritz Lang en una de les seves 
obres mestres, Els nibelungs 
(1924), en definitiva, un film més 
fidel a les fonts literàries que 
també va emprar Wagner. 

El Gran Teatre del Liceu es 
convertirà per un dia en gran sala 
de cinema per projectar el film de 
Lang, i unirà d’aquesta manera 
una efemèride amb una trobada 
important a Barcelona. Per una 
banda, es tracta d’una nova 

iniciativa emmarcada dins les 
celebracions de l’Any Wagner a 
Barcelona. Si això fos una 
competició esportiva, es podria 
dir que, pel que fa al teatre de la 
Rambla, Wagner està guanyant 
per golejada el seu contemporani 

Verdi, amb qui enguany 
comparteix bicentenari del 
naixement (el centenari de 
Britten no entra en aquesta 
competició). El Liceu no només 
ha rebut les forces del festival de 
Bayreuth, sancta sanctorum del 
wagnerianisme, sinó que també 

acaba d’encetar aquests dies amb 
L’or del Rin una nova tetralogia 
que es distribuirà en les properes 
temporades. Ateses les retallades 
en el pressupost i la reducció de 
títols del curs vinent, pensar en 
un Anell sencer al Liceu és somiar 
truites (hipotecaria la 
temporada). Però posats a 
demanar, no hagués estat millor 
fer una aposta pròpia que no 
rellogar un muntatge rodat? Per 
contra, Verdi s’ha de conformar 
amb la trista producció de La 
forza del destino que va obrir fa 
mesos la temporada, i el grapat 
de concerts de caire enciclopèdic 
amb fragments de totes les seves 
òperes que obrirà un proper curs 
sense ni un títol escenificat d’un 
dels grans del teatre líric.

L’altra pota de la projecció 
d’Els nibelungs és la 
col·laboració de la Filmoteca de 
Catalunya, hoste aquests dies 
del 69è Congrés de la Federació 

Internacional d’Arxius Fílmics, 
que tindrà la cloenda majestuosa 
amb aquest film. No debades 
una de les missions d’aquestes 
institucions és la preservació i 
difusió del patrimoni fílmic. Els 
nibelungs es presentarà així en la 
seva versió íntegra de prop de 
cinc hores de durada, amb les 
dues parts: La mort de Siegfried 
i La venjança de Kriemhild.

Realitzat als anys 20, el film és 
una veritable superproducció de 
l’època, una iniciativa ambiciosa 
d’un dels grans noms de la 
història del cinema (Metropolis i 
M són altres de les seves cintes 
memorables). Amb guió de la 
seva esposa Thea von Harbou, la 
primera part presenta més 
elements de caire fantàstic 
–començant pel drac que mata 
Siegfried–, mentre que la segona 
adopta un perfil més violent. 
 
Banda sonora original 
Per reforçar el caire 
d’esdeveniment de la iniciativa, 
la projecció comptarà amb 
música en viu, com era norma en 
els temps del cinema mut, però 
aquest cop amb una orquestra 
simfònica. La Jove Orquestra 
Nacional de Catalunya es posarà 
a les ordres del seu director 
musical, Manel Valdivieso, per 
interpretar la banda sonora 
original del film, signada per 
Gottfried Huppertz. Recordant 
anteriors recuperacions de grans 
obres del cinema mut, és d’agrair 
que no s’hagi encarregat una 
nova partitura que, potser, 
hagués emprat temes de Wagner 
(cosa que a Lang no agradava) i 
s’hagi prioritzat la música que el 
realitzador tenia present.

Wagnerians, cal anar en 
compte: la història presenta 
nombroses divergències amb 
l’argument habitual. La més 
decisiva és la del personatge de 
Kriemhild, equivalent a la 
pàmfila Gutrune operística, que 
es casa amb Àtila per venjar la 
mort del seu estimat Siegfried 
provocada per la ferotge 
Brunhild un cop aquesta 
descobreix que és l’heroi qui l’ha 
vençuda i no pas Gunther com 
imaginava. Un dubte final, en 
l’actualitat algun director 
d’escena s’atreviria a presentar 
un Siegfried tan descaradament 
ros ari com el de Paul Richter?
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La JONC tocarà 
la banda sonora 
original, signada 
per Gottfried 
Huppertz

Nibelungs sense Wagner
Fritz Lang també va matar Siegfried. El Liceu en projecta ‘Els 
nibelungs’ amb música en viu de la JONC. Per Xavier Cester
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La projecció coincideix amb les funcions de L’or del Rin de Wagner al Liceu.


