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Cinc hores amb ‘Siegfried’ 
3El Liceu presenta a partir d’avui una nova marató de la saga wagneriana 

MARTA CERVERA
BARCELONA 

T
ot està a punt al Liceu per 
afrontar una nova marató 
wagneriana. Siegfried, un 
drama líric de cinc hores de 

durada, és el nou episodi de L’anell del 
nibelung que a partir d’avui (19.00 ho-
res), ofereix el coliseu de la Rambla. El 
nou capítol de la tetralogia amb lli-
bret i música de Richard Wagner està 
protagonitzat per un heroi sense por 
que desconeix el seu passat. Siegfri-

ed, fill dels bessons Siegmund i Sie-
glinde, encarna el nou home que ha 
de salvar el món.
 Un excel·lent repartiment de veus 
wagnerianes protagonitza aquesta 
producció de l’Òpera de Colònia es-
trenada l’any 2000 amb posada en 
escena de Robert Carsen. El seu tre-
ball va a l’essència del drama, amb 
una escenografia en què predomi-
nen espais solitaris, amb pocs ele-
ments però molt simbòlics. Amb 
ella pretén plasmar el destí d’una 

humanitat egoista guiada per una 
ambició autodestructiva que ame-
naça l’equilibri natural en un plane-
ta cada vegada més contaminat i so-
breexplotat.
 Com en les dues temporades an-
teriors, Josep Pons, titular de la Sim-
fònica del Liceu, portarà les regnes 
de la partitura musical. «A diferèn-
cia de La valquíria, que és un movi-
ment bastant lent, Siegfried és com 
un scherzo. És un títol mogut i juga-
ner, amb més moviment escènic pe-

sEgona jornada dE La tEtraLogia ‘L’anELL dEL nibELung’

33 Lance Ryan encarna Siegfried, esquerra, i Peter Bronder interpreta Mime en una escena de ‘Siegfried’.
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rò definit sobretot no pas com a tea-
tre d’acció sinó de reflexió», apunta 
Pons. Respecte a la música recoma-
na fixar-se en l’evolució de la partitu-
ra que Wagner va abandonar a mitja 
obra durant 12 anys durant els quals 
va crear dues òperes més: Tristany i i 
Isolda i Els mestres cantaires. «Va deixar  
Wotan a mig segon acte. Quan va re-
cuperar l’obra el seu estil havia evo-
lucionat. Això es nota en la instru-
mentació del tercer acte, amb una 
escriptura molt més complexa i a la 
vegada més sintètica». 
 Aquesta segona jornada segueix 
les aventures de l’ingenu Siegfried 
(Lance Ryan en el primer reparti-
ment / Stefan Vinke, en el segon), un 
jove heroi que ha de salvar el món 
corromput pel poder de l’anell. Wag- 
ner es va inspirar en personatges de 
la mitologia germànica i nòrdica 
per exposar una visió pessimista de 
la societat, influenciada per la filo-
sofia de Schopenhauer. «Per desgrà-
cia L’anell té plena vigència avui en 
dia, és un reflex de la humanitat i de 
la societat actual», va destacar Erike 
Ecker, assistent de Carsen encarre-
gada de la posada al dia del muntat-
ge 15 després de l’estrena d’aquesta 
versió del cicle wagnerià.

AMOR I DESTÍ / En l’últim acte, d’una 
sensualitat enorme, Siegfried desco-
brirà l’amor al costat de Brünnhilde, 
la valquíria que està interpretada per 
la soprano sueca Iréne Theorin en el 
primer repartiment. «Tot i que és un 
personatge que porto a dins, cada ve-
gada que canto Brünnhilde em poso 
a prova», va reconèixer Theorin. 
Albert Dohmen repeteix com a déu 
Wotan encara que en aquesta segona 
jornada dissimula la seva aparença 
disfressat de viatger per passar desa-
percebut. I la gran contralt Ewa Pod-
lés reapareix en aquesta segona jor-
nada com a Erda, deessa de la terra. 
Completen el primer repartiment 
Peter Bronder (Mime), Jochen 
Schmec-kenbecher (Alberich) i An-
dreas Hörl (Fafner).
 La neu, protagonista del capítol 
anterior vist la temporada passada, 
desapareix de l’escena. En Siegfri-
ed l’element principal és el foc, sím-
bol de Loge. La seva presència desta-
ca en el Walhalla, la que en un altre 
temps era impressionant residència 
dels déus cada vegada més solitària i 
tronada. H

«Tot i que porto 
Brünnhilde a dins, 
cada cop que la canto 
em poso a prova»,  
declara Iréne Theorin 

‘Els dos germans’, de  
Picasso, ja llueix a la 
galeria central del Prado

EL PERIÓDICO 
MADRID

A la galeria central del Prado, en què 
acull les obres de Rubens, Tiziano, 
Tintoretto i altres grans mestres de 
l’art, llueix des d’aquesta setmana 
una de les peces destacades de l’èpo-
ca rosa de Picasso: Els dos germans, 
una obra que el geni malagueny va 
pintar el 1906 durant la seva esta-
da a Gósol (Berguedà). Però aquesta 

no serà l’única tela del pintor a ocu-
par una de les sales més nobles de la 
pinacoteca madrilenya, en el trans-
curs dels pròxims dies s’hi uniran 
Home, dona i nen (1906), Venus i amor 
(1967) i La parella (1967).  
 Les quatre obres formen part de 
la desena de pintures de Picasso que 
el Kunstmuseum de Basilea, aprofi-
tant que està tancat per obres, pres-
ta al Prado per a la mostra titulada  

EXPosiCiÓ a Madrid 10 Picassos del Kunstmuseum Basel, que 
s’inaugurarà el 18 de març i es man-
tindrà en el programa fins al 14 de 
setembre.
 Segons el parer de Miguel Zuga-
za, director del centre, a Picasso se’l 
veu al Prado «amb tota naturalitat», 
ja que «funciona molt bé» amb els 
mestres antics al tractar-se d’«un 
pintor del XIX, des del punt de vista 
de la seva formació, que trenca amb 
la tradició però que és conscient de 
pertànyer-hi». 
  
TAMBÉ AL REINA SOFIA / A més a més dels 
treballs del geni malagueny, el mu-
seu suís ha cedit temporalment a 
Madrid fins a 170 peces més de 170 
mestres dels segles XIX i XX, que es 
podran contemplar al Museu Reina 
Sofia, també a partir del 18 de març, 
sota el títol Fuego blanco i Coleccionis-
mo y modernidad. H33 Dos operaris pengen ‘Els dos germans’ al Museu del Prado.  
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