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El tenor alemany Klaus Florian Vogt (dreta) és Siegmund en aquesta producció que ve de Colònia

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

W
agner no es de-
via imaginar
fins a quin
punt L’anell
del nibelung, el

seu cicle de quatre drames sobre
la capacitat destructora del po-
der, estaria, dos-cents anys des-
prés, més d’actualitat que mai. El
mestre d’escena Robert Carsen
ja es feia seva la idea en elmuntat-
ge tremendament contemporani
de L’or del Rin –el pròleg– que va
arribar a Barcelona la temporada
passada. Carsen pren la tetralo-
gia wagneriana com el que és, un
procés de degradació de la natu-
ralesa i un retrat de la capacitat
autodestructiva de l’ésser humà.

“L’ambició humana ho des-
trueix tot”, diu el director cana-
denc, que ja va impactar amb el
plantejament ecologista de L’or.
La nevada persistent amb què aca-
bava aquella posada en escena,
amb una il·luminació de poderosa
força expressiva, continua ara a La
valquíria, en un hàbil gest que dó-
na unitat al drama complet i en

contrast amb el foc que envolta al
final Brünnhilde, quan és con-
demnada a dormir sobre una roca
fins que un heroi (Siegfried) l’alli-
beri amb el seu amor i valentia.
El Liceu sembla anar directe

cap al sold out amb aquesta pro-
ducció de La valquíria procedent
de Colònia que s’estrena dilluns.
Dirigeixmusicalment Josep Pons
i hi són presents les “millors veus
del món” pel que fa a aquests pa-
pers: Klaus Florian Vogt és Sieg-
mund, Eric Halfvarson dóna vida
a Hunding, Albert Dohmen al
déuWotan, AnjaKampe a Sieglin-
de, i l’energètica Iréne Theorin

(Isolda en els concerts que fan fer
els cossos de Bayreuth al Liceu)
interpreta Brünnhilde. Tampoc
el segon repartiment té res a enve-
jar: Frank vanAken, GreerGrims-
ley, Eva Maria Westbroek...
Ahir, les nou funcions que fins

al 3 de juny acollirà el Gran Tea-
tre ja havien venut el 87,9% de
l’aforament –Kitesh va arribar al
89,1% d’ocupació–, i la direcció
del Liceu confia que la recent am-
pliació de l’horari de les taquilles
i el seu trasllat fins a la façana de
la Rambla vagi contribuint a la
venda total. Unamagníficamane-
ra de celebrar l’aportació extra

d’onze milions d’euros que han
acordat fer-li les administracions
(veure La Vanguardia del
14/5/2014) i que destinaran a co-
brir el forat d’uns 17 milions que
hi té en la tresoreria per als pro-
pers tres anys.
El comitè d’empresa, que havia

convocat una vaga per a l’estrena
de La valquíria i successives atu-
rades de dues hores per a la resta

de les funcions –cosa que segons
unportaveu del teatre hauria obli-
gat a tancar durant 33 dies–, va
acordar ahir desconvocar la vaga
i es va comprometre a no donar
més avisos d’aturada aquesta tem-
porada. L’empresa, que ha man-
tingut quinze reunions amb els re-
presentants dels treballadors i ha
sol·licitat la mediació de la Gene-
ralitat, es vamanifestar ahir satis-
feta per “l’actuació responsable
del comitè” i per “l’aportació de
la societat al teatre”, i va insistir
que ara “li toca al teatre les refor-
mes que facin possible la viabili-
tat i la reducció de costos”.
Dimarts vinent hi haurà un

nou encontre entre les parts per
abordar qüestions relacionades
amb el nou conveni. L’empresa
ha presentat fins al moment qua-
tre propostes diferents –va propo-
sar sense èxit la supressió de les
dues pagues extra (una d’elles ja
fa dos anys que no la cobren)– i
ara plantejarà temes com la flexi-
bilització horària i laboral, i les
prejubilacions.c

AnnaNetrebkoposposa el seu concert al Palau

XAVIER GÓMEZ

El comitè d’empresa
desconvoca la vaga
i renuncia a convocar
més aturades aquesta
temporada

]La soprano russa Anna
Netrebko posposa el recital
de dimecres vinent al Palau
de la Música a causa d’una
infecció respiratòria aguda
que l’obliga a descansar per
prescripció mèdica fins al 27
de maig. El concert que ha-
via de celebrar amb la Simfò-
nica del Liceu dirigida per

Marco Armiliato passa a pro-
gramar-se el 17 de desembre.
No és l’únic concert que la

soprano ha hagut de repro-
gramar. La laringotraqueïtis
inicial que li ha acabat cau-
sant aquesta afecció ja la va
obligar a cancel·lar dilluns
passat a Kazan, i tampoc no
podrà afrontar compromisos

immediats: demà se l’espera-
va a Lucerna i la setmana
que ve al Théâtre des
Champs Elysées de París, on
ara anirà al juliol.

Les entrades per al Palau
seran vàlides per a la cita de
desembre, si bé es poden can-
viar per altres concerts o re-
cuperar-ne l’import a taquilla.

Arriba la segona part de la tetralogia deWagner concebuda per Robert Carsen i amb el 87,9% de l’aforament venut

Neui foca ‘Lavalquíria’delLiceu


