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La cavalcada de les val-
quíries, el fragment wag-
nerià més conegut, torna-
rà a sonar aquest vespre
al Liceu durant la repre-
sentació de La valquíria,
primera jornada de la te-
tralogia L’anell dels Nibe-
lungs. Una òpera que par-
la de “la capacitat des-
tructora del poder, que no
ha canviat gens des que es
va escriure l’obra fins avui
en dia”, afirma Robert
Carsen, director escènic
d’aquest muntatge provi-
nent de Colònia. Josep
Pons és el director musi-
cal del muntatge, que ar-
riba al Liceu 13 mesos
després de l’estrena L’or
del Rin, el pròleg de la te-
tralogia, amb direcció es-
cènica i musical dels ma-
teixos Carsen i Pons.

Segons Joan Mata-
bosch, encara director ar-
tístic en funcions del Li-
ceu, La valkíria, que es po-
drà veure a partir d’avui i
fins al 3 de juny (9 repre-
sentacions en total) “és
una obra de gran bellesa i
d’una força dramàtica im-
ponent, una de les grans
produccions de Wagner
dels darrers anys”.

El director escènic ca-
nadenc Robert Carsen,
habitual dels principals
teatres lírics del món,
destaca que la natura té
“un impacte molt impor-
tant” en aquest muntat-

ge, “sobretot per la seva
absència, ja que ha estat
destruïda per l’home”.
Destaca la presència de la
neu. “Neva durant gairebé
tota l’obra –explica Car-
sen–, i hi ha un contrast
entre la neu i el foc, un ele-
ment que sempre està pre-
sent en Wagner.”

Als límits musicals
Josep Pons destaca “la
sacsejada” que va repre-
sentar la irrupció de Wag-
ner al món musical euro-
peu, “del qual no es va es-
capar ningú”, i la seva ca-

pacitat de posar-ho tot al
límit: “La perícia instru-
mental, el poder de la
magnificiència orques-
tral, la resistència i la des-
tresa de les parts vo-
cals...”. En aquest sentit,
remarca que “és un plaer
poder tenir aquests can-
tants; són els millors del
món en els seus rols”.

El primer repartiment
està format per Klaus Flo-
rian Vogt (Siegmund),
Eric Halfvarson (Hun-
ding), Albert Dohmen
(Wotan), Anja Kampe
(Sieglinde), Iréne Theorin

(Brünnhilde) i Mihoko Fu-
jimara (Fricka). Frank van
Aken, Ante Jerkunica,
Greer Grimsley, Eva Ma-
ria Westbroek, Catherine
Foster i Katarina Karnéus
formen el segon reparti-
ment. Segons va explicar
Iréne Theorin a la premsa,
La valquíria “és una pro-
ducció moderna, però no
perd mai el contacte amb
la història original, es
manté molt fidel”.

Albert Dohmer, intèr-
pret de Wotan (el pare de
la Brünnhilde que encar-
na Theorin), comenta que

“sempre és un plaer” tor-
nar a Barcelona, i va parlar
de les dificultats que està
vivint el Liceu: “Espero
que se superaran els pro-
blemes econòmics, que els
polítics i banquers hi posa-
ran la voluntat necessària
per fer-ho.” Defineix “la fa-
mília dels cantants wag-
nerians” com una mena de
“rodamons” i opina que
“l’important és explicar
històries, no fer provoca-
cions inútils”. En aquest
sentit, Robert Carsen “té
molt respecte per la músi-
ca”, assegura. ■

Bernat Salvà
BARCELONA

El poder de l’anell
Avui s’estrena al Liceu ‘La valquíria’, un nou capítol de la tetralogia ‘L’anell del
Nibelung’, amb direcció escènica de Robert Carsen i gran repartiment wagnerià

‘La valquíria’ és la primera jornada de la tetralogia de ‘L’anell del Nibelung’, i arriba al Liceu un any després del pròleg, ‘L’or del Rin’ ■ JOSEP LOSADA

“Hi ha un
contrast entre
la neu i el foc,
sempre present
en Wagner”, diu
Robert Carsen

La vaga dels treballadors
del Liceu que posava en
perill les representacions
de La valquíria  s’ha des-
convocat, segons va expli-
car divendres un portaveu
de la direcció del teatre.
“Després d’una reunió del

comitè i l’empresa –va ex-
plicar–, amb la mediació
d’un inspector de treball,
el comitè ha decidit des-
convocar la vaga.” I no no-
més això: “A més, el comi-
tè s’ha compromès a no
convocar cap vaga en el
que queda de temporada,
els tres espectacles pen-
dents queden garantits.”

El mateix portaveu va
dir que aquesta decisió re-
presenta “un punt d’infle-
xió”. “Estem molt satisfets
de l’actuació responsable
del comitè –va comen-
tar–, sobretot en un mo-
ment que les administra-
cions s’han compromès a
aportar 11 milions.”

Les negociacions conti-
nuaran ara amb mesures
“encaminades a reduir al
màxim les despeses sense
fer acomiadaments”. Joan
Matabosch va afegir que és
“un moment per sortir del
pou”, i no fer vaga és “una
mostra de sensatesa” per
part dels treballadors. ■

La vaga es
desconvoca
B.S.
BARCELONA


