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Recordeu com va quedar
el tema? Quan et trobes
davant una obra d’aquestes
dimensions, una tetralogia
monumental que comprèn
un pròleg i tres llargues
jornades, i que es presenta
al Gran Teatre del Liceu
a raó d’una òpera per any
de les quatre que integren
l’excepcional cicle conegut
com L’anell del Nibelung,
convé fer balanç del que ja
has vist abans de ficar-te una
altra vegada en matèria. I de
moment el que hem vist és el

RAMON OLIVER

LES VALQUÍRIES DEWAGNER I CARSEN CAVALQUEN

CAP A UNWALHALLA ALTAMENTMILITARITZAT

sensacional pròleg conegut
com L’or del Rin: només a
un geni desmesurat com ara
Wagner se li podia ocórrer
convertir un pròleg en una
obra mestra de gairebé tres
hores de durada. La tetralogia
ha caigut aquest cop en mans
de Robert Carsen, un dels
més grans directors d’escena
d’entre tots els que corren
actualment pels escenaris
operístics del món. I Carsen
inicia la seva visió del cicle
mostrant-nos que, al Rin,
no és pas or tot el que lluu.
El Rin de Carsen és un riu
ple de deixalles, un espai

DIEWALKÜRE

DE RICHARDWAGNER. DIR. MUSICAL: JOSEP PONS. DIR. D’ESCENA: ROBERT CARSEN.
INT.: KLAUS FLORIAN VOGT, ERIC HALFVARSON, ALBERT DOHMEN, ANJA KAMPE, IRÉNE
THEORIN, MIHOKO FUJIMARA. 19, 22, 23, 25, 27, 28, 30, 31/5 I 3/6. GRAN TEATRE
DEL LICEU. LA RAMBLA, 151. METRO: LICEU (L3). TEL.: 934 859 900. PREU: DE 9,50 A
168,75€. HORARI: 19H; 25 I 31/5, 18H.

Tolkien iWagner.
Els senyors dels
anells

El retorn del boig

L’APUNTADOR

Que J.R.R. Tolkien va tenir molt
present ‘L’anell del Nibelung’
quan es va posar a escriure
la seva ‘El senyor dels anells’
sembla una evidència difícilment
qüestionable, si tenim en compte
els nombrosos paral·lelismes que
existeixen entre les dues obres.
I si necessiteu proves d’aquests
paral·lelismes, res millor que
assistir al cicle de conferències
sobre el tema que Sebastià Roig
està impartint aquests dies a di-
ferents espais de Catalunya. Avui
dv. 16, en concret, el trobareu
a les 19h a la Casa del Llibre del
passeig de Gràcia. Per cert: l’as-
sistència no solament és gratuïta,
sinó que dóna opció a adquirir
localitats per veure ‘La valquíria’
amb un 20% de descompte. INF.:
WWW.LICEUBARCELONA.CAT

L’any passat potser us vau trobar
a les portes de La Villarroel sense
cap localitat per veure l’espectacle
argentí ‘El loco y la camisa’, perquè
totes les entrades van volar ràpid
quan va començar a córrer la veu
sobre la qualitat del muntatge creat
per Nelson Valente. Doncs ara el
boig s’instal·la al teatre Romea fins
al pròxim 8/6. Malgrat que la famí-
lia intenta fer-lo viure d’amagatotis,
el boig que protagonitza aquesta
aclamada tragicomèdia es fa
notar i escoltar amb força, seguint
recursos ben propers a una forma
de fer (minimalisme escenogràfic
amb gran sofà inclòs, microcosmos
familiar, enlluernador rigor inter-
pretatiu, humor patètic…) que s’ha
transformat ja en marca registrada
del millor teatre argentí recent.
TEATRE ROMEA. HOSPITAL, 51.

L’obra ‘El loco y la camisa’.

El déu pare amb
peus de fang

palau de palaus conegut com
el Walhalla– ha d’assumir
la mortalitat a què estan
condemnats els mateixos déus
decadents i la seva incapacitat
per evitar que el món caigui a
l’abisme. Una gesta així només
pot estar a l’abast d’un heroi
en estat pur que no hagi sigut
encara contaminat per res.

Wotan, al divan del
psicoanalista
S’ha dit des de sempre, i
Carsen sembla estar-hi
totalment d’acord; de totes
les obres que integren el cicle,
aquesta és la més íntima, la
més personal i humana. Ja
per començar, perquè una
gran part del protagonisme
de l’obra recau en aquest
déu obligat a tocar de peus a
terra, reconèixer el seu fracàs
i el de tota la seva parentela,
xifrar les esperances de futur
en un innocent superheroi
(Siegfried) encara no
nascut, assumir que aquest
superheroi serà fill dels seus
fills, i per tant fill de l’incest,
i enfrontar-se a la seva dona
Fricka, una deessa amb una
mentalitat petitburgesa gens
disposada a perdonar-li les
nombroses infidelitats, i
encara menys que un incest
que vulnera les lleis més
sagrades resti sense càstig.
En voleu més? Per culpa de
les imposicions de Fricka,
Wotan fins i tot es veu obligat
a ordenar a la més estimada
de les seves filles, la valquíria
Brünhilde, a la qual ha revelat
els seus secrets més ben
guardats i les seves febleses
conscients i inconscients, que
deixi cometre el més horrorós
dels crims. I a sobre, després
l’haurà de castigar de forma
ferotge per haver desobeït una
ordre que ell mateix hauria
volgut desobeir. Encara sort
que la dramàtica història
d’amor entre Siedmung i
Siedlinge ve a introduir una
mica de calidesa en el gèlid
univers ple de ressons militars
que Carsen ha creat per a
aquests deus en decadència.
Francament: així no val la
pena ser un déu!

tenebrós i brut que, per molts
tresors que amagui, no pot
ocultar la misèria de déus,
homes i nibelungs capaços de
destruir la natura i destruir-
se a ells mateixos arrossegats
per les seves ambicions. I
simplificant molt les coses,
podríem dir que això no hi
ha déu que ho pugui arreglar.
De fet, d’això va en gran
part La valquíria: de com
el déu pareWotan –que al
pròleg ha acabat hipotecat
fins a les celles perquè s’ha
entossudit a construir un diví

Una imatge del segon lliurament de la tetralogia deWagner.


