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El tenor Klaus Florian Vogt (Siegmund) i la soprano Anja Kampe (Sieglinde) durant el primer acte de Die Wlaküre

Jordi Savall durant el concert

Maricel Chavarría
Barcelona

XAVIER GÓMEZ

L’anell del nibelung sempre és un
repte. Ho reconeixia aquesta set-
mana el mestre d’escena Robert
Carsen en presentarLa valquíria,
la segona part d’aquesta magna
tetralogia que Richard Wagner
va deixar per a la posteritat i que
el Liceu està programant per en-
tregues. “És un repte tant per la
mitologia que tracta com per la
força de la música, i per la neces-
sitat d’explicar la història com
una cosa viva dels nostres dies”.
Sens dubte aquesta és la pro-

blemàtica a què s’enfronta un di-
rector en donar forma a aquest ci-
cle de quatre òperes el fil conduc-
tor de les quals és el desig de
déus i mortals de posseir un anell
màgic, forjat pel nibelung Albe-

rich, que atorga a qui el posseeix
el domini del món, a canvi de la
renúncia a l’amor. Després és el
repte vocal, i en aquest sentit, el
d’ahir va ser superat amb escreix
per aquesta banda de bèsties del
repertori germànic (en el sentit
més elogiós del terme) que posa
en solfa la tetralogia en aquesta
producció de Colònia: hi va ha-
ver grans aplaudiments per a
Klaus Florian Vogt al paper de
Siegmund; per a Albert Dohmen
com el déu Wotan (aquí un mili-
tar burgès), i per a Iréne Theorin
(la protectora Brünnhilde, la val-
quíria condemnada a un llarg

son), encara que també van rebre
ovacions Anja Kampe (Sieglinde)
i Mihoko Fujimura (Fricka). En
canvi, el reconeixement va arri-
bar de manera desigual a la Sim-
fònica del Liceu sota la batuta de
Josep Pons, que, encara que ja en
el primer acte donava mostres
d’un so envoltant, no va deixar el
públic tan convençut de la feina
feina en el segon acte.
Finalment, queda el repte d’es-

trenar en dilluns –més encara, en
dilluns d’astènia primaveral– i
aconseguir que la sala es mantin-
gui atenta a aquelles gairebé cinc
hores amb Wagner (comptant

descansos) i amb la presència del
cònsol alemany Bernhad Brasak i
del conseller Santi Vila. Això és
el que va succeir ahir a la nit al
GranTeatre, una plaça que revali-
da la seva fama de wagneriana.
El públic del Liceu sembla haver
reaccionat a les penúries de la cri-
si amb entusiasme i compromís.
Fins al muntatge de Carsen sem-
blava encaixar en aquest plaça,
cosa gens menyspreable tenint
en compte que la translació de
clàssics a la contemporaneïtat
mai no se salda a gust de tots.
El director canadenc ja havia

establert les bases enL’or del Rin:

el poder tot ho corromp, tot ho
aniquila, fins i tot el planeta. La
seva moderna producció no dei-
xa de ser fidel a la història origi-
nal i aconsegueix que els perso-
natges s’identifiquin amb grups
socials reconeixibles per a l’es-

pectador d’avui, com el d’Hun-
ding, elmaritmalvat de Sieglinde
(en la veu d’Halfvarson), dirigint
una banda de traficants d’armes.
Així comença aquesta Valquí-

ria, la història més clara i directa
de la tetralogia, amb Siegmunde i
Sieglinde professant-se amor en-
tre l’arsenal d’Hunding, abans de
descobrir que són bessons. L’òpe-
ra continuaria transcorrent en el
fred hivernal –el binomi foc-
neu– i amb absència total de natu-
ralesa. Un escenari que serveix a
Carsen per evocar la tragèdia eco-
lògica, l’apocalipsi fruit de l’ànsia
de poder. Un gran dilluns.c

Jordi Savall: “Catalunya
té la seva veu i vol
expressar-la en llibertat”

CENTRE INTERNACIONAL DE MÚSICA ANTIGA

Tot i que era dia
feiner, l’òpera va
aconseguir mantenir
atenta l’audiència
fins a mitjanit

Klaus Florian Vogt i
Iréne Theorin van ser
els més ovacionats
en els deu minuts
d’aplaudiments finals

M. CHAVARRÍA
Barcelona

Arriba el moment Savall en la
commemoració del tricentenari,
moment clau pel que fa a prestigi
i a projecció internacional. El gam-
bista, musicòleg i director d’or-
questra, referent mundial de la
cultura catalana, presenta aquest
dissabte al Liceu el projecteGuer-
ra & pau, un segle de batalles i de
celebracions de pau, que constitu-
eix una emotiva mirada al nucli
barroc europeu que va de la guer-
ra dels Segadors del 1640 a la pau
d’Aquisgrà del 1748, posant èmfa-
si en el tractat d’Utrecht amb què
cessava la guerra de Successió es-
panyola i deixava les llibertats i
institucions dels catalans a mercè
de les tropes borbòniques.

“No és un cant guerrer, és un
cant de pau”, va dir ahir Savall en
la presentació del projecte, i va su-
bratllar que les guerres sempre es-
tan motivades per la ignorància i
va reivindicar que el coneixement
dels conflictes pot canviar les co-
ses. La Capella Reial de Catalunya
i Le Concert des Nations l’acom-
panyen en aquest projecte que vi-
atjarà al festival deHalle aAlema-
nya i també a Edimburg, París,
Brussel·les i la localitat de Lodz a
Polònia.
“En aquests moments històrics

lamúsica aporta la veritable histò-
ria vivent de la humanitat, és a tra-
vés seu que sentim emocions, és
l’únic art que ens permet viatjar
en el temps: cantarem les cançons
que es cantaven aleshores amb to-
ta l’emoció que es vivia, i senti-

remcoses quemai no havíem ima-
ginat i que ens transportaran emo-
cionalment 300 anys enrere”, va
afegir aquest artista per la pau de
la Unesco.
El projecte s’editarà en versió

ampliada en un disc amb textos
que es traduiran a set o vuit llen-
gües i serà distribuït a 45 països.
“Sortirà al món –va anunciar
Jordi Savall– coincidint amb el 9
de novembre per donar a conèi-
xer que Catalunya té la seva veu i
vol expressar-la en llibertat”.
Dividit en dues parts, el con-

cert combina músiques cultes de
determinats autors amb d’altres
de tradicionals. Així, s’il·lustra
l’inici de la guerra dels Trenta
Anys i la declaració de guerra a Es-
panya del cardenal Richelieu amb
una pavana anònima. Després
s’entra en la Primera República
Catalana proclamada per PauCla-
ris amb Catalunya, comtat gran
(Els segadors), un període que aca-
ba l’any següent amb la Generali-
tat acceptant la sobirania de Lluís
XIII de França, mentre sona una
sarabanda de Guillaume Duma-
noir. Hi haurà romanços, xaran-
gues... minuets, com el de Jean-

Baptiste Lully –per parlar de les
cessions del Rosselló i la
Cerdanya aFrança–, i la sevaMar-
xa dels combatents, que servirà
per anunciar la guerra de Succes-
sió. També sonarà una versió ani-
mosa del Cant dels aucells, amb el
qual es va donar la benvinguda als
representants del Principat quan

tornaven de firmar el pacte de
Gènova, i les peces que es van in-
terpretar en el casament de l’arxi-
duc Carles.
La segona part –que acabarà

amb els Reials focs d’artifici de
Händel– inclourà Batalla impe-
rial de Joan Cabanilles per evocar
la batalla de Barcelona del 1714, i
seguirà amb el lament patriòtic
Catalunya en altre temps, ella so-
la’s governava. I un dels princi-
pals Te deum de l’època –el de
Charpentier– servirà per anunci-
ar el tractat de pau de Viena entre
Carles VI i Felip V.
“El programa no és cap pamflet

independentista, sinó que intenta
sensibilitzar sobre un problema
real, i és que tot s’ha solucionat a
través de les guerres. Es tracta de
fer reflexionar la gent. No és cap
bajanada que un poble reflexioni
sobre el seu futur. El que és impor-
tant és conèixer els fets històrics
per poder valorar el que som: som
d’entre els europeus els que més
sang hem rebut d’altres cultures:
fenicis, jueus, bàrbars... i la nostra
força és conèixer que som un país
en què la seva gent procedeix de
tantes cultures”.c

El públic del Liceu es rendeix a l’efecte balsàmic d’una ‘Valquíria’ per al segle XXI

Dilluns, cinchoresambWagner
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