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Pons dirigeix ‘El capvespre dels déus’ amb unmuntatge de Robert Carsen que evoca el poder del nazisme

ElLiceu tanca la ‘Tetralogia’deWagner

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

La Simfònica del Liceu
assumeixapartirdede
mà la partitura de Göt-
terdämmerung (El cap
vespre dels deús), l’úl

tim lliurament de la magna
tetralogia wagneriana que el Liceu
representa amb muntatge de Ro
bert Carsen. Es tracta d’un final de
cicle per al qual el director cana
dencoptaperunaestèticadelpoder
i ambientada en el nazisme, amb
unaescenografia quebenbéhauria
pogut firmar Albert Speer, l’arqui
tecte de Hitler. La soprano sueca
Iréne Theorin i el tenor canadenc
LanceRyantornenaassumirelspa
pers de Brünnhilde i Siegfried,
mentre que el baix alemany Hans
PeterKönigésHagen.
GransveusdeBayreuthtéaques

ta producció procedent de l’Òpera
deColònia, lesfuncionsdelaqualel
Liceu vol dedicar a la memòria del
barítonOlegBrijak i lacontraltMa
ria Radner, els cantants que van
participar en el segon repartiment
del Siegfried de l’any passat abans
demorirtràgicamentalacatàstrofe
deGermanwings.

Va ser precisament amb el pri
mer lliurament d’aquest Anell del
Nibelung amb què Josep Pons va
iniciar la seva etapa com a director
musical del Gran Teatre, fa tres
temporades. Aquesta història d’au
todestrucció i de lluita entre déus,
herois i criatures mitològiques pel
màgicanellqueatorgaladominació
del món és en si mateixa, segons el
mestre, un llarg i apassionant viat

ge.
“És una aventura de vida en tots

els sentits: per aWagner, per anos
altres... un viatge que només en
composició comprèn 40 anys en
què el compositor aconsegueix
condensar el llenguatge demanera
extraordinària”, apuntaPons.Qua
tredècades ambun interval dedot
zeanysenquèWagneraparcaSieg-
fried i componElsmestrescantaires
deNuremberg iTristany i Isolda.
“Quan reprèn el cicle després

d’aquestapausa,Wagnerhacanviat
totalment el llenguatge: al comen
çamentlesressonànciesdeBeetho
vensóncontínues, i fins i totn’hiha
deMendelssohn,aquidetestava;hi

ració, no és un teatre d’acció, sinó
de pensament, de reflexió, una no
vetatal segleXIX.“AGöterdämme-
runghi hadiversos plans, ja que ar
riba un moment en què la reflexió
no és un diàleg o el personatge que
explica el que sent, sinó allò que li
passa per la ment. I l’orquestra no
només il∙lustra i subratlla el que es
tà dient sinó també el que està pen
sant, un pla totalment nou. És pura
psicoanàlisi”, apunta Pons. “Ara la
sevadificultat tècnicanoés tanevi
dent, l’eficàcia de la narració és es
pectacular, et sedueix, t’hipnotit
za”.

Amb la intenció de dibuixar un
món decadent, que s’enfonsa i es
podreix, Carsen ha establert una
connexióentre l’arquitecturagran
diloqüent de Speer, que ara veiem
perversa, i elmón que recreaWag
ner al seu Capvespre. Si en lliura
ments anteriors de la producció ai
xòes feiaevidentalValhalla, lacasa
dels déus, ara és el despatx delma
teixHagen el que evoca el que l’ar
quitecte va construir per a Hitler.
“Ésunaposadaenescenaexcepcio
nal, només tinc un però –adverteix
Pons–, i ésque la immensitatquees
vol recrear no és aconsellable per a
labonarecepciódelesveus”.Perai
xò tota l’escena s’ha avançat uns
metrescapa labocade l’escenari.

ANTONI BOFILL / LICEU

La soprano Iréne Therin en el paper de Brünnhilde

El teatre dedica les
funcions als cantants
morts en la tragèdia
de la companyia aèria
Germanwings

haunainfluènciadirectadelprimer
romanticisme i fins i tot delmónde
l’oratori. Mentre que aquí tot això
s’ha esvaït: l’orquestra i la instru
mentaciósónmoltmésexuberants;
ha fet una desenvolupament har
mònic als llarg del segle XIX amb
una constantmodulació en la tona
litat, va d’un extrem a l’altre sense
que ens n’adonem .Ha arribat a tal
condensacióquenonecessitaniex
posarel leitmotivsencerpersituar
te,ambunapinzelladajasabemque
vade valquíria, o un sol color de les
trompesambsordina ja apuntaque
vade l’àngel...”
En aquest títol Wagner posa en

evidènciaquenoparteixd’unanar

Iréne Theorin i
Lance Ryan tornen
a la Rambla en els
papers de Brünnhilde
i Siegfried

Els últims
vintminuts

de Brünnhilde

!Iréne Theorin lloa la
perruca que el Liceu li té
reservada per a la seva
Brünnhilde. “És la millor
perruca que he tingut
mai, mira la textura que
té, la manera d’encaixar”,
diu acariciantla. La so
prano sueca torna al Li
ceu com l’heroïna wagne
riana per oferir aquest
llargmonòleg de vint
minuts que té al final el
seu personatge. “Sé que
tinc una cosa enorme al
davant, peròm’encanta
afrontarla”, diu. “Quan
faig només La Valquíria
l’obra senzillament acaba,
però jo no en trec cap
conclusió, ni musical ni
com a personatge; i a
Siegfried, bé, és una llarga
història d’amor. Però
quan arribaGötterdäm-
merung hi tens la conclu
sió de tot el que ha passat.
És un regal poder repas
sar en 20minuts tota la
història, reconstruirla.
Em sentomolt relaxada
perquè sé exactament el
que he de fer. I sap una
cosa? Aquesta claredat
afecta la mevamanera de
cantar, perquè estic més
oberta”, conclou la sopra
no aclamada a Bayreuth.
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Coproducció

Teatre Romea i LG Théâtre
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Vine en grup!
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