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01. 
GÖTTERDÄMMERUNG
Llarga? Sí. Impressionant? 
També, i molt. Tot un món acaba 
amb una música gloriosa en 
l’última part de la ‘Tetralogia’ 
wagneriana. � Gran Teatre del 
Liceu. A partir del dg. 28.

02. 
LANG LANG
Per primer cop a Barcelona 
veurem l’estrella més mediàtica 
del piano actual amb una 
orquestra (l’OBC) i, a més, fent 
de solista i director alhora.  
� L’Auditori. Dv. 26.

03. 
RICARD ROVIROSA
El jove pianista, un dels tres 
residents aquesta temporada a 
La Pedrera, s’uneix al Quartet 
Piatti en l’apassionant ‘Quintet’ 
de Franck. � La Pedrera. Dg. 28.

04. 
ENRIQUE BAGARÍA
El pianista barceloní destaca 
per la varietat d’un repertori que 
va de Haydn a Scriabin sense 
oblidar l’Any Granados.  
� Palau de la Música. Dc. 2.

05. 
CAMERA MUSICAE
Aquí no hi ha piano, sinó corda 
sola, la de l’orquestra tarragonina 
amb temporada pròpia al Palau, 
posant en paral·lel els mons de 
Schubert i Bartók.  
� Palau de la Música. Dv. 26.
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El gran epíleg wagnerià

Des de fa quatre temporades, 
els aficionats liceistes s’han 
pogut submergir en l’obra més 
densa i llarga de la història de 
l’òpera, Der Ring des 
Nibelungen (L’anell del 
nibelung), de Richard Wagner, 
sota la direcció artística de 
Robert Carsen, i musical de 
Josep Pons al capdavant de 
l’Orquestra Simfònica del 
Teatre. En aquest últim episodi, 
l’únic en què participa el cor, el 
repartiment compta amb 
algunes de les millors veus de 
Bayreuth: Lance Ryan com a 

Siegfried, Iréne Theorin en el 
paper de Brünnhilde, i Hans-
Peter König com a Hagen, entre 
d’altres.

Götterdämmerung (El 
capvespre dels déus) segueix 
explicant la lluita entre déus, 
herois i criatures 
mitològiques per aconseguir 
l’anell màgic que atorga la 
dominació del món. Carsen, 
que va crear la direcció 
escènica de la Tetralogia ara 
farà dotze anys, ho recorda 
amb molt detall: “Són setze 
hores de música i un llibret 

que mira molts aspectes 
diferents, als quals cal afegir 
els temes escènics, amb 
detalls que van des de la 
caracterització dels 
intèrprets fins als espais 
poètics en què transcorre 
l’acció”, explica. 

El Götterdämmerung de 
Carsen clou un cicle sobre la 
destrucció on prioritza 
l’honestedat de la història i 
defensa la devastació perquè 
tot pugui tornar a començar 
de nou. “El meu Ring 
presenta un món sense 
aigua, un bosc mort, neu, 

fred, calor extrema  
–continua–. I també mira els 
conflictes socials, immersos 
en un règim proletari i 
combatiu davant d’una 
tirania. És com un fris de la 
guerra europea, i l’estètica 
nazi funciona molt bé en 
aquest entorn”.

Les sis funcions que es faran 
de Götterdämmerung estaran 
dedicades a la memòria d’Oleg 
Briyak i Maria Radner, els 
cantants que la temporada 
passada van interpretar els 
rols d’Alberich i Erda 
respectivament a l’òpera 
Siegfried i que van morir 
víctimes de l’accident d’avió de 
Germanwings el març del 
2015.

Götterdämmerung s’estrena 
al Liceu el dg. 28.

Arriba al Liceu ‘Götterdämmerung’, última entrega de la 
‘Tetralogia’ wagneriana de Robert Carsen. Per Marta Porter

El cicle de 
Carsten defensa 
la devastació 
perquè tot 
comenci de nou
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