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Una immensa Iréne Theorin i una excepcional orquestra porten al cim ‘El capvespre dels déus’ al coliseu de la Rambla

ApoteosiWagner alLiceu

Van ser cinc hores. Cinc hores i
quart, per ser exactes. Amb dos
intermedis inclosos, això sí. Cinc
hores ambWagner i amb aquesta
barreja de mitologia alemanya i
nòrdica que és El capvespre dels
déus, l’última part de la seva te
tralogia deL’Anell. Una saga amb
valquíries, déus, herois, nansma
lèfics, filtres amorosos, austeres
–aquí nornes–que teixeixen els
fils de les vides dels humans, un
anell tan poderós com el de Tol
kien, ànsies de poder, aventura i
amor i tantsmorts com en lesmi
llors obres de Shakespeare. I amb
música de Wagner, esclar. I con
tra el tòpic, sobretot el que tan bé
va saber sembrar Woody Allen
en el seu Misteriós assassinat a
Manhattan –“Cada vegada que
escolto Wagner m’entren ganes
d’envair Polònia”–, ahir el públic
del Gran Teatre del Liceu no va
tenir ganes d’envair res –ni tan
sols en el vibrant segon acte, ata
peït de militars i banderes– que
no fos l’escenari.
Si a l’arribada dels dos inter

medis de l’obra el públic ja va
prorrompre en bravos, el final va
ser directament apoteòsic. Ova
ció enorme, llarga, càlida, bravos
fervorosos i bona part del públic
dret. Un públic que, contra el tò
pic, va aguantar al seu lloc tret de
poquíssimes excepcions fins al
final de l’obra –qui no ho hauria
fet després d’un segon acte senzi
llament electritzant– i que va
quedar conquerit per la geganti
na, immensa actuació de la so
prano sueca Iréne Theorin. I per
una Orquestra del Liceu que, di
rigida per Josep Pons, va estar
sensacional.
I això que en l’inici delmuntat

ge la que va aparèixer a l’escenari
va ser Christina Scheppelmann,
la directora artística del Liceu,
vestida amb una elegant i brillant
levita blava ambmotius orientals
sobre el vestit negre, per donar
les gràcies al públic per haver
anat a l’estrena –en la qual, per
cert, ahir hi havia el ministre de
Cultura, ÍñigoMéndezdeVigo– i
per explicar que, per una forta
laringitis de Hans PeterKönig el
paper del malvat Hagen seria in
terpretat pel baix nordamericà
Eric Halfvarson. Que ho va fer,

tenint en compte els aplaudi
ments i bravos, d’allò més bé.
Es va sentir algun ronc en al

gun moment de l’obra, és cert,
però res que no passi fins i tot en
un Puccini. També hi va haver
algun comentari negatiu sobre la
veu del tenor Lance Ryan, que es
va mostrar correcte i va ser no
tablement aplaudit. Però si par
lem d’ovacionar, la Theorin, tota
una valquíria esmiri com esmiri,
va ser la que va desencadenar
passions. Va aguantar com una
guerrera tot el que li va caure al
damunt –que va ser moltíssim–,
va emocionar en els seus duos
ambLance Ryan o ambMichaela
Schuster i, com a dona ofesa i
perduda, enganyada pel seu esti
mat, el gairebé invulnerable he
roi Siegfried, va estar impagable.
Però tot i que ho va fer bé, el final
va ser inoblidable. Increïble, aju
dada per una escenografia per al
tancament que contenia una be

llesa sublim. Perquè d’esceno
grafies n’hi va haver unes quan
tes i de molt diferents. El mun
tatge va començar en una mena
de traster etern, amb taules i ca
dires apilades, llits coberts de
llençols, caixes de fusta i dones

passant fregant sincopadament i
lentíssimament. I anunciant que
la cosa acabaria com el rosari de
l’aurora. Llavors, es va passar a
un pla inclinat, al cim envoltat
pel foc on BrünnhildeTheorin
acomiada el seu estimat Siegfried

perquè visqui aventures. I ales
hores l’acció encara es va tras
lladar al palau dels Gibischun
gen, on regna Gunther acompa
nyat de la seva germana Gutrune
i del seu germanastre Hagen, fill
del malvat nibelung Alberich i
obsessionat a venjar la seva famí
lia i recuperar el poderosíssim
anell elaborat amb or del Rin. Un
palau amb aire elefantíac, amb
referències gens velades al món
hitlerià, a l’arquitectura d’Albert
Speer, dissenyador oficial del
dictador nazi. Un palau que pro
tagonitzarà el segon acte, el que
ningú no parava de comentar
ahir. Això sí, ple de banderes, de
militars armats, de dones ele
gantment vestides i d’uns can
tants en estat de gràcia ajudats en
alguns moments per una il∙lumi
nació queva estarmésque encer
tada. El trio format per Theorin,
Halfvarson i Samuel Youn, que
dóna vida a Gunther, il∙luminats

amb llum zenital, aconseguia
transmetre en vena la revenja,
l’odi, el mal.
Encara que, sens dubte, per a

escenografia, la del final, amb
l’escenari del Liceu ple de fum i
algunes flames. BrünnhildeThe
orin volmorir a la pira amb el seu
estimat assassinat –i el seu fidel
cavall– i es dirigeix lentament
cap a la fumarada i la calor, que
ho cobreix tot. Theorin camina
lentament, envoltada del fum,
del foc purificador i, de sobte,
l’horitzó s’aclareix i comença a
caure del cel aigua llançada per
microaspersors que formen un
núvol de netedat final, de vida, de
diluvi universal i nou món. De
fet, en aquell moment cremarà
també el Valhalla, la llar dels
vells i corruptes déus que han
portat a la tragèdia. Nietzsche
també matarà el Déu monoteista
poc després. I així estem, tots
sols.!

ANTONI BOFILL

Iréne Theorin i Samuel Youn en una escena d’El capvespre dels déus, al Liceu

LaTheorin va ser
tota una valquíria
que va desencadenar
passions i bravos
i que va emocionar
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