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El Teatro Real culmina la 'Tetralogia'

Marga Casado / MADRID

Els déus arriben avui al seu capvespre al Real, que posa el punt final a una 'Tetralogia' dirigida
per Willy Decker i Peter Schneider iniciada fa dos temporades i que el teatre acollia per primer
cop.
El tenor Alfons Eberz i el baix Eric Halfvarson, que encarnen respectivament Siegfried i Hagen, van
presentar ahir l'última jornada de L'anell dels Nibelungs, El capvespre dels déus, que tindrà, a partir
d'avui, vuit representacions al teatre líric madrileny. Acompanyats de Luana De Vol (Brünnhilde), Hans-
Joachim Ketelsen (Gunther) i Harmut Welker (Alberich), els cantants posaran en escena el retorn al Rin
de l'anell i l'incendi del Walhalla que tanquen la Tetralogia de Wagner.
Un muntatge "abstracte" que "crea un entorn diferent" per a l'obra de Wagner és l'aposta del director
d'escena Willy Decker, genial per a molts, excessivament experimental per a d'altres. Els dos cantants
que es van reunir ahir amb la premsa van defensar, a falta del director d'escena i del seu escenògraf,
Wolfgang Gussmann, el muntatge de Decker perquè, segons assenyalava Eric Halfvarson, "només es
converteix en un problema quan el director d'escena s'aparta de l'autor i fa una cosa diferent, però
Decker no ho fa, sinó que expressa d'una manera diferent l'essència de Wagner". "Trasllada l'obra als
nostres temps per fer-nos actuar i veure'ns alhora, fent una espècie de comentari sobre el nostre
temps", explicava.
En la direcció escènica "cal buscar nous camins i fins i tot córrer riscos", assegurava Eberz, tot i que per
al tenor no deixa de ser sorprenent que, avui dia, "el 95 per cent de les preguntes es dirigeixin al director
d'escena" mentre que "fa 50 anys tothom volia saber qui cantava". El tenor alemany apuntava que el
realment important ha de ser "la música, l'autor". "Em nego a admetre que el director d'escena estigui al
mateix nivell que el compositor", afegia.
Per als cantants, comentava Halfvarson, és clar que "la nostra feina és cantar i interpretar l'obra de
Wagner i no té cap importància si l'escenari és actual, de ciència-ficció, abstracte o realista. Jo vull
aconseguir l'anell i desgraciadament he de matar Siegfried, la resta no m'importa". Eberz, per la seva
banda, explicava que per poder encarnar herois wagnerians com Siegfried ha necessitat "25 anys de
treball diari". "Són papers molt extrems, només hi ha de deu a dotze persones que els puguin cantar".
Referint-se a la necessitat d'anys de preparació, Halfvarson lamentava la manca d'ajuts per "donar
suport a les veus, que potser necessiten 10 anys per poder evolucionar, però els empresaris volen
guanyar diners ràpidament i treure molts cedés".

Chico Sánchez / EFE / Alfons Eberz i Luana De Vol, Siegfried i Brünhilde al Capvespre del Real.
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