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01. 
SIEGFRIED
Una gran història no es pot deixar 
a mitges, i ‘L’anell del nibelung’ de 
Wagner és una de les millors. Toca 
el penúltim capítol. � Gran Teatre 
del Liceu. Fins al dilluns 23

02. 
RICCARDO MUTI
Una de les batutes més 
carismàtiques i celebrades de 
les últimes dècades torna amb 
la notable orquestra de joves, la 
Luigi Cherubuni, que va fundar.  
� Palau de la Música. Dg. 22

03. 
DANIELE GATTI
Segon director italià de prestigi en 
dos dies, ara amb la Nacional de 
França. I si Muti fa la ‘Cinquena’ 
de Txaikovski, Gatti aposta per la 
‘Quarta’. � L’Auditori. Dl. 23

04. 
PHILIPPE JAROUSSKI
Un dels contratenors del moment 
aborda aquest cop no pas 
l’habitual repertori barroc, sinó 
melodia francesa, Charles Trenet i 
Leo Ferré inclosos. � Gran Teatre 
del Liceu. Dimecres 25

05. 
LA CREACIÓ
L’anunci d’una versió 
semiescenificada pot generar 
suspicàcies, però el gran oratori 
de Haydn estarà ben servit per un 
munt de talents de la casa.  
� Palau de la Música. Ds. 21
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El Liceu continua l’aventura 
wagneriana de L’anell del 
nibelung amb la tercera entrega 
del cicle, Siegfried, calvari de 
tenors i repte majúscul per a 
orquestra i director per les 
tremendes exigències de 
Wagner. Després del pròleg, L’or 
del Rin, i la primera jornada, La 
valquíria, en la temporada 
passada, Robert Carsen manté 
les seves coordenades 
estètiques  una escenogra a 
decadent, re ex visual d’un m n 
contaminat on Siegfried, el nou 
heroi destinat a recuperar l’anell 
que es disputen Wotan i Alberich 
per dominar el món, viu en una 
caravana. Recorda l’estètica de 
la pel·lícula Blade runner, però 
Carsen no busca l’espectacle 
de l’acció sinó el teatre de 
re exió per mostrar l’interior 
dels personatges; el jove, 
ignorant i fanfarró Siegfried, 

l’heroi que no coneix la por, 
descobrirà la passió en 
despertar Brünnhilde, que ha 
deixat de ser una valquíria 
guerrera per convertir-se en una 
dona mortal i sensual. 

Josep Pons, director musical 
del Liceu, signa una lectura 
plena de detalls subtils que 

recreen l’atmosfera i la riquesa 
expressiva de Wagner amb 
variades dinàmiques i 
articulacions, i sonoritats 
lleugeres, d’esperit cambrístic 
en molts episodis. El rendiment 
de l’orquestra del Liceu ha 
millorat notablement i això es 
nota en una partitura tan 
exigent.

Wagner no mostra cap 
misericòrdia amb el tenor, qui, 
després de tres hores en acció, 
encara ha d’enfrontar-se en el 
tercer acte amb un temible duo 
amb Brünnhilde. Stefan Vinke 
no té una veu de color gaire 
atractiu, li manca pes dramàtic i 
la seva emissió és irregular; 
però va aguantar el tipus i, 
després d’un més que digne 
segon acte, va arribar viu al 
tercer acte, que no és poc. 

Ben descansada, la soprano 
Iréne Theorin captiva amb una 
Brünnhilde de gran bellesa vocal 
i intens fraseig. També en gran 
forma es mostra el baix-baríton 
Albert Dohmen, un Vianant/
Wotan de cant noble i sòlid ofici, 
i el tenor Peter Bronder fa un 
extraordinari Mime. Compleix la 
resta del repartiment, amb una 
Ewa Podles (Erda) cada vegada 
més histriònica i efectista.  
–Javier Pérez Senz

NOTA AL PEU Es va estrenar al 
Liceu el 1900 i s’hi va veure per 
últim cop el 2004.

Wagner no té 
misericòrdia 
amb el tenor i 
Vinke va arribar 
viu al tercer acte

Siegfried
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Gran Teatre del Liceu 
Fins al 23 de març


