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Un Wagner molt mediterrani
La Fura va presentar al Palau de les Arts de València ‘L’or del Rin’, la primera de les quatre òperes de
‘L’anell del Nibelung’ H L’impactant muntatge es recolza en videocreacions, grues i elements mòbils

ESTRENA DE LA PRIMERA ENTREGA DE LA TETRALOGIA

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
VALÈNCIA

Wotan, el déu suprem i la seva do-
na, Fricka, arriben al moment final
de la representació. Trenta-dos
atlètics figurants penjats de l’enrei-
xat de l’escenari s’esforcen a com-
pondre la imatge de la fortalesa
Walhalla, mentre diversos feixos
de llum recreen la figura de l’arc
iris. La màgia de la música de Wag-
ner i les veus de les filles del Rin,
que lamenten la pèrdua de l’or,
acompanyen aquest moment cul-
minant de l’entrada de la parella a
la seva nova casa. Baixa el teló i el
públic del Palau de les Arts expres-
sa la seva emoció amb entusiastes i
unànimes aplaudiments, esquit-
xats per alguns bravos.

Carlüs Padrissa, director d’esce-
na, i el seu equip de La Fura, respi-
ren alleujats. Vuit setmanes d’as-
saig a l’auditori dissenyat per Cala-
trava han donat com a resultat un
muntatge de gran impacte visual,
carregat de gestos de complicitat
mediterranis, en què es fan servir
tota mena d’artefactes –grues, ro-
bots, vestuari multimèdia– i una
potent videocreació i il.luminació
que encaixen com un guant amb
la música de Wagner.

Aventura operística

Però L’or del Rin només és el princi-
pi de la gran aventura de 15 hores
d’òpera que componen L’anell del
Nibelung. Avui, amb la primera de
les funcions de La Valquíria, es pre-
senta la segona entrega d’aquesta
magna creació dirigida musical-
ment per Zubin Mehta, al capda-
vant de l’Orquestra de la Comuni-
tat Valenciana. Sigfrid i El capvespre
dels déus tancaran, en dos anys,
aquest projecte coproduït per
València i el Maggio Musicale Fio-
rentino.

En aquesta òpera de Wagner hi
conviuen déus, semidéus, gegants,
nans i ondines, un terreny mi-
tològic ideal per explotar les possi-
bilitats creatives de La Fura, que ha
renunciat a actualitzar el llibret.
Quan el nibelung Alberich roba
l’or del Rin es desencadena una
trama amb unes quantes lectures
diferents. Una d’elles té a veure
amb l’ecologia. La calma i l’equili-
bri de la naturalesa s’han trencat i
el malvat lladre utilitza l’or, amb
ajuda del forjat anell i un elm
màgic, per exercir un poder despie-
tat i sotmetre el seu poble. Els fets

es compliquen encara més quan
els déus, que també necessiten l’or
per poder saldar un deute amb els
gegants constructors de la Walha-
lla, entren en joc.

Padrissa expressava d’aquesta
manera la seva satisfacció: «Hem
posat tots els elements en joc
però sense trair Wagner». Estava
complagut per la felicitació d’un
Mehta molt trist per la mort de
Rostropóvitx –per al qual va dema-
nar un minut de silenci–, però re-
coneixia que la seva visió del tea-
tre global de l’autor pot crear divi-
sió d’opinions entre els crítics. So-
bretot pels alts i baixos d’una nar-
ració farcida de moments bri-
llants, però també de dificultats
per moure els cantants.

Les imatges de les filles del Rin
cantant dins de galledes d’aigua,
les dels déus baixant a la terra
–amb vídeos del planeta projectats
en una pantalla de 12 elements–,
els encertats moviments de figu-
rants –serp gegant, nibelungs en
una espècie d’escorxador extraient
l’or– són, juntament amb els
vídeos de Franc Aleu i els desplaça-
ments en grues dels déus, mo-
ments espectaculars. Les composi-
cions per aconseguir una munta-
nya d’or o la Walhalla ens reme-
ten als castells i el desplaçament
en ràpides ziga-zagues en un pati-
net de Loge, el déu del foc, ens re-
corda una mascletà. Són alguns
dels elements mediterranis que
donen personalitat a una obra
que compta amb grans veus com
les de Juha Uusitalo, Matti Salmi-
nen, Anna Larsson i Franz-Josef Ka-
pellmann.H

MIGUEL LORENZO

33 Una imatge del muntatge, amb les tres filles del Rin als seus recipients d’aigua.
MIGUEL LORENZO

33 Una de les ondines del muntatge que ha dirigit Carlüs Padrissa.

Padrissa afirma que
el muntatge, amb
llenguatge ‘furer’,
no traeix l’autor

33 Composició de la Walhalla.

Composicions
castelleres remeten
a les festes
mediterrànies


