
Q
U
ÈF
EM

0
6
/0
3
/2
0
1
5

12

T TEATRE

Posats a triar, a vosaltres què
us provoca més pànic, un
enorme gegant amenaçador
o un horrible drac d’aquests
que escupen foc cada cop
que obren la boca? Doncs ara
imagineu que sou davant un
gegant que ha adoptat les for-
mes d’un drac: el combinat
convida a posar-te a córrer i
no parar fins a ser ben lluny
del tan terrible monstre.
Això, amb el benentès

que no siguis un superheroi
d’aquests que no tenen pànic
davant res ni ningú, perquè
ni tan sols coneixen el que
significa aquesta sensació:
ningú no els ha ensenyat el
que vol dir tenir por, i a ells,
aquesta mena d’emoció tam-
poc no els surt de dins.
Com és el cas de Siegfried,

el gran heroi salvador nascut
per portar a terme una missió
impossible (però impossible
de debò; aquest embolic no hi
ha Tom Cruise que el pugui
solucionar) que esperem des
de fa dues òperes senceres. La
primera, L’or del Rin, va ser
concebuda per RichardWag-
ner com una mena de gran
pròleg que presenta les arrels
del conflicte que posa en pe-
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Siegfried travessant el cercle de foc que empresona a Brünnhilde.

ROBERT CARSEN PRESENTA EL TERCER LLIURAMENT DE ‘L’ANELL DEL NIBELUNG’, LA GENIAL TETRALOGIA

WAGNERIANA EN QUÈ DÉUS, HOMES, NANS I HEROIS ENFILEN PLEGATS CAP AL DESASTRE

Arriba per fi l’heroi que no
sap el que és sentir por
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d’aquella L’or del Rin en què
el riu llegendari se’ns mostra-
va completament cobert de
deixalles putrefactes.
I és que –també segons pa-

raules de Carsen–, Wagner
“ja va vaticinar que les lleis
de la natura i de l’ésser hu-
mà segueixen camins diver-
gents”. A la tetralogia wag-
neriana, la mare terra se’ns
presenta sota la forma de la
deessa Erda, a la qual Wotan
no sap escoltar del tot quan
es troba amb ella per primer
cop. I a la qual recorre una
altra vegada en aquest tercer
lliurament, en què se la troba
en una posició que no convi-
da precisament a l’optimis-
me. Wotan sap, ja, que com a
mínim ell, ha fet tard.
Però, a més a més, comença

també a donar per fet que ni
el seu heroi perfecte nascut
de la transgressió (per si ho
havíeu oblidat, recordeu que
el noi és fill d’un incest) po-
drà fer altra cosa –això, si les
coses surten bé– que poster-
gar una mica més la destruc-
ció final: qui busqui sagues
amb esperançadors finals fe-
liços que recordi que això no
és pas El Senyor dels Anells,
per molt que l’imaginari de
Tolkien degui a l’univers
de Wagner. I ara, recordem
com vam deixar la pobrisso-
na i guerrera Brünnhilde al
final de La valquíria, ador-
mida i ficada dins un cercle
de foc per culpa d’haver de-
sobeït el pare Wotan. També
ella va ben necessitada d’un
heroi rescatador.

Mirant pel forat del pany

Si heu vist la magistral comèdia
de De Filippo que corre ara mateix
pel TNC, ja sabeu l’important
paper que hi juga una suposada
obra teatral escrita pel personatge
interpretat per Lluís Homar que
porta per títol ‘El forat del pany’.
I sens dubte aquest títol hauria re-
sultat també ben escaient al díptic

integrat per dues obres curtes de
De Filippo –al programa s’hi escola
també un pròleg de Pirandello,
per recordar-nos un copmés els
vincles existents entre aquests dos
gegants del teatre italià– que ara
arriba al Lliure, després d’haver
sigut excel·lentment rebut en un
escenari tan llegendari com el del

Piccolo Teatro di Milano. El cas és
que tant al Rocco de ‘Dolore sotto
chiave’ –una peça escrita per a la
ràdio l’any 1958– com al Michele
de ‘Pericolosamente’ –un text del
1934–, els hauria anat molt bé
mirar pel forat del pany, abans de
ficar-se a l’habitació a la qual estan
destinats a entrar després d’una
llarga absència.
El primer, si ho hagués fet, hauria

descobert un secret fraternal

custodiat per la seva germana
que li pot amargar la vida, i
s’hauria adonat a temps de com
els bons sentiments protectors es
poden convertir en instruments
de dominació. I el segon s’hauria
pogut evitar caure al bell mig
d’un cridaner i eixelebrat drama
conjugal ambmolta pistola pel
mig. Però llavors no tindríem
l’oportunitat de gaudir d’aquestes
dues peces que, i al millor estil

De Filippo, ensmostren un copmés
la prima línia que separa l’humor
de la tragèdia.
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PROPOSTES

rill la supervivència no ja de
la humanitat en totes les se-
ves variants i amb totes les se-
ves derivacions mítiques, sinó
dels mateixos déus, ni de lluny
tan totpoderosos com ens ha-
vien fet creure que eren.
I això, ho acaba assumint al

llarg de La valquíria –la se-
gona òpera del cicle– el ma-
teix déu pare Wotan, que ha
hipotecat el destí de tots ple-
gats per donar gust als seus
capricis passatgers i cons-
truir-se un palau sumptuós
(el Wallhala) a l’altura de les
seves divines circumstàncies.
Ara Wotan ho ha vist clar: ai-
xò no hi ha déu que ho arre-

gli. Només un heroi dissenyat
específicament per portar a
terme aquesta tasca salvado-
ra que sigui alhora totalment
ignorant de la seva condició
i els seus orígens se’n podrà
sortir. I aquí és on apareix la
figura de Siegfried. Que, d’al-
tra banda, és el seu nét.

Escolteu la mare terra!

Però fem-ho abans no sigui
massa tard. Això és una mi-
ca el que ens ve a dir Robert
Carsen, el molt notable di-
rector escènic d’aquesta te-
tralogia. “Vivim i patim la
destrucció de la natura per
l’avarícia del poder”, asse-

nyala Carsen. I el seu mun-
tatge –un muntatge que, com
molts dels millors seus, sense
renunciar del tot a la grandi-
ositat imposada pels perso-
natges que ocupen l’escenari,
opta majoritàriament per la
sobrietat visual i la intensitat
dramàtica de la foscor– ho ha
volgut deixar clar des del pri-
mer lliurament de la saga; des
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