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LA TETRALOGIA DE L'ANELL ARRIBA A LA FI 

• 'El capvespre dels déus' culmina la mítica obra wagneriana al Liceu a partir de diumenge

Marta Cervera

LA FITXA
Local: Gran Teatre del Liceu
Data: Diumenge, 23. 17.00 hores
Preu: De 7,25 a 149 euros
Director musical: Bertrand de Billy
Director d'escena: Harry Kupfer

El Liceu completa diumenge la tetralogia de L'anell del Nibelung, amb El capvespre dels déus, l'últim
capítol d'aquesta extensa obra amb llibret i música de Richard Wagner (1813-1883). El muntatge, que
forma part de la producció berlinesa estrenada al Festival de Bayreuth (Alemanya) el 1988 amb una
brillant posada en escena de Harry Kupfer, arriba després de l'èxit al Liceu l'últim diumenge amb un
sensacional Siegfried. La proposta recupera el pols de la història allà on va quedar la temporada
passada, en què es va poder veure el pròleg, L'or del Rin, i La valquíria, primera jornada d'aquesta
mítica obra. Tota la tetralogia suma més de 15 hores de música.

Malgrat els diferents nivells en què es desenvolupa L'anell, aquest drama d'amor, ambició i poder és
profundament humà malgrat que hi apareguin déus, semidéus, gegants, nans, ondines i valquíries.
Wagner, que va dedicar 30 anys a la realització de l'obra, hi mostra una visió pessimista del món pròpia
de Schopenhauer.

REPARTIMENT DESTACAT
La soprano Deborah Polaski, que encarna Brunilda, i el tenor John Treleaven (Siegfried), protagonitzen
El capvespre dels déus amb el baix Gunter von Kannen (Alberich) i baix baríton Falk Struckman
(Wotan), entre altres. Tots ells, a excepció de Treleaven, van cantar a l'estrena d'aquesta producció a
Bayreuth que ha entusiasmat el públic del Liceu.

Una imatge del muntatge d´El capvespre dels déus a Berlín.
El Periódico
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