
Siegfried enmig del desolador bosc de Robert Carsen. FOTO: A. BOFILL
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LA CRÍTICA PER RAMON OLIVER
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Ser un heroi a temps complet
pot deixar exhaust qualsevol.
Especialment quan corren per
l’ambient virus gripals que no
respecten l’heroïcitat de ningú.
I això és justament el que li va
passar a Lance Ryan, que poc
més d’una hora abans de l’inici
de la representació de ‘Sieg-
fried’ va haver de reconèixer
que la grip li havia guanyat la
partida, i així va deixar aquest
paper tan extremament exi-
gent en mans d’un Stefan Vinke
que –després d’algunes lògi-
ques vacil·lacions inicials– va
saber fer front al compromís
amb bons resultats.
I com que, al cap i a la fi,

l’obra de Wagner parla també
de la fragilitat tant dels déus
com dels mateixos herois, no
es pot negar que aquesta cir-
cumstància imprevista té quel-
com de constatació d’aquesta
fragilitat cap a la qual apunta
també tota l’estona el muntat-
ge de Robert Carsen. Us ho de-
ia a l’hora de presentar el ter-
cer lliurament de la tetralogia

wagneriana tal com l’ha posa-
da en escena Carsen, aquest
esplèndid director que –per
dir la veritat–, al Liceu, mai no
ha acabat de quallar: de fet,
el públic del Gran Teatre li ha
dedicat algunes de les esbron-
cades més contundents (i so-

vint més injustes) d’aquests
darrers anys. En qualsevol cas,
com us comentava llavors,
Carsen és un director que acos-
tuma a extreure de la llum i
de la foscor les seves màximes
possibilitats dramàtiques.
I això queda del tot palès de

nou al llarg de tota la represen-
tació d’aquesta tercera part del
cicle. Però, de manera especial,
al llarg d’un segon acte en què
Siegfried s’ha d’enfrontar a un
drac temible: el drac que, entre
altres tresors, custodia a la se-
va cova el cobejat anell del ni-
belung amb poders molt espe-
cials. Un drac la fisonomia del
qual resta tota l’estona oculta
darrere la llum, fins que, quan
l’heroi l’elimina, se’ns presenta
en forma de gran màquina ex-
cavadora. I l’excavadora, remet
immediatament al muntatge
de ‘L’or del Rin’, la primera part
del cicle. Carsen ens mostra-
va llavors el palau del Valhalla
en plena construcció. I al segon
lliurament, ‘La valquíria’, ens
permetria entrar al molt burgès
gran saló de la ja acabada re-
sidència oficial d’uns déus que
–tal com els dibuixa Wagner–
estan també enxampats per
una moral burgesa i unes ambi-
cions burgeses que acaben sent
una mica responsables de la
destrucció que els espera.
Arribats a l’espectacle actu-

al, Carsen ens mostra ja aquell
mateix saló en estat d’oberta

decadència: el crepuscle dels
déus està a tocar, i això es per-
cep molt bé en l’ambient. I el
món d’escombraries que deixa
al seu pas una civilització au-
todestructiva, i del qual el riu
contaminat present a la prime-
ra imatge de la Teatralogia ens
va donar una visió contundent,
es fa aquí també ben obvi a la
bruta rulot ubicada al mig d’un
bosc de deixalles en què viuen
al primer acte de l’obra Sieg-
fried, l’heroi primari encara a
mig fer, i Mime, el nan que li
ha fet de pare adoptiu per pur
interès personal.
Carsen dóna a les escenes

compartides per aquests dos
personatges un tractament ti-
rant a grotesc, i fins i tot la far-
ga on es forja l’espasa inven-
cible queda buida d’aquell alè
èpic present que tenia en altres
versions de l’obra. Al muntatge
de Carsen, els boscos se’ns pre-
senten sempre com cementiris
d’arbres talats per l’ambició,
i ubicats en un món postin-
dustrial en què la parafernàlia
paramilitar també és sempre
present. El futur no pot ser més
negre. Gran Teatre del Liceu.


