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‘La valquíria’ de neu i foc de Carsen cavalca al Liceu
és el marc de la història de la valquí-
ria Brunilda, enfrontada a les con-
tradiccions de Wotan i alhora com-
moguda davant l’amor adúlter i in-
cestuós entre Siegmund i Sieglinde, 
germans bessons, fills de Wotan i 
futurs pares de Siegfried. 

“Carsen en fa una versió moder-
na, però té la virtut de no perdre el 
contacte amb la història original de 
Wagner”, va recordar ahir la sopra-
no sueca Iréne Theorin, que inter-
preta el paper de Brunilda. La mo-
dernitat és més aviat estilitzada 
amb detalls com ara convertir Hun-
ding, marit de Sieglinde i rival de Si-
egmund, en un traficant d’armes.  

Una família wagneriana 
La valquíria tindrà dos reparti-
ments al Liceu. En el primer, Klaus 
Florian Vogt serà Siegmund, i Anja 
Kampe, Siegelinde. El paper de 
Hunding l’interpretarà Eric 
Halfvarson, el príncep Iuri a La lle-
genda de la ciutat invisible de Kitej 
que es va representar al Liceu el mes 
passat. “Som una família de can-
tants wagnerians, com una mena de 
rodamons que ens anem trobant”, 
diu Albert Dohmen, el baix baríton 
alemany que repeteix com a Wotan. 
Dohmen valora positivament el 
muntatge de Carsen perquè “expli-

ca bé la història” sense caure en 
“provocacions gratuïtes fruit de 
l’ego d’alguns directors”.  

“Aquests cantants són els millors 
del món en els seus rols”, assegura 
Josep Pons, que assumeix el repte 
wagnerià conscient que la partitura 
de La valquíria és “un tour de force 
que posa al límit les parts orques-
trals i vocals”.  

Negociant el conveni laboral 
Les representacions de La valquíria 
han estat a punt de no fer-se a cau-
sa de la tensió entre la direcció i els 
treballadors del Liceu. El comitè 
d’empresa havia convocat una vaga 
que hauria comportat el tancament 
del teatre durant 33 dies. Ahir al 
matí el comitè d’empresa va des-
convocar la vaga i va acceptar conti-
nuar les negociacions.  

Segons fonts de la direcció del Li-
ceu, dimarts hi haurà una reunió 
amb els treballadors en què una ins-
pectora de treball designada per la 
Generalitat actuarà com a mediado-
ra. La direcció, d’acord amb el pla de 
viabilitat del Liceu, vol un aprima-
ment de l’estructura del teatre, que 
passa per renegociar el conveni re-
duint costos laborals però amb me-
sures per “salvaguardar el màxim 
nombre de llocs de treball”.e

Klaus Florian Vogt i Anja Kempe són Siegmund i 
Sieglinde en el muntatge de La valquíria. A. BOFILL

El director d’escena canadenc manté la sobrietat en la segona entrega de la ‘Tetralogia’ de Wagner 
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Un any després de l’elegant i sobri 
muntatge de L’or del Rin, el director 
d’escena Robert Carsen torna al 
Gran Teatre del Liceu amb La val-
quíria, segona entrega de la Tetralo-
gia wagneriana, de la qual es repre-
sentaran nou funcions del 19 de 
maig al 3 de juny. Com ja va passar 
a L’or del Rin, Josep Pons també di-
rigirà l’orquestra i Albert Dohmen 
i Mihoko Fujimura tornaran a ser 
els déus Wotan i Fricka en un mun-
tatge que Carsen descriu com “un 
repte extraordinari” que parla de “la 
capacitat destructora del poder”. De 
fet, aquest concepte és l’eix de la re-
lectura que el director canadenc es-
tà fent del cicle de L’anell dels Nibe-
lungs produït pel Bühnen der Stadt 
de Colònia, i que es completarà en 
les pròximes temporades amb Sieg-
fried i El capvespre dels déus.  

La destrucció de la natura, que 
Carsen va posar en el centre de L’or 
del Rin, segueix sent un element pri-
mordial a La valquíria, que mostra 
precisament “l’absència progressi-
va de la natura” amb un dispositiu 
escènic on el contrast entre la neu 
i el foc té un paper rellevant. Aquest 

BARCELONA
XAVIER CERVANTES


