ÒPERA NACIONAL DEL RHIN
Estrasburg
L’Òpera Nacional del Rhin és una companyia d’òpera que actua a l’Alsàcia i que inclou l’Òpera
d’Estrasburg, la companyia de ballet de Mulhouse (un centre nacional de coreografia des del 1985) i
l’Òpera Studio (coneguda anteriorment com Jeunes Voix du Rhin), un centre de formació per a joves
cantants a Colmar. Un reflex de la seva importància és la condició de “òpera nacional” que s’ha celebrat
des del 1997. Actuacions de set o vuit òperes per temporada tenen lloc a Estrasburg, Mulhouse i
Colmar.
Richard Wagner (Leipzig, Alemanya, 1813 – Venècia, Itàlia, 1883).
Compositor, director d’orquestra, poeta i teòric musical alemany. Tot i que pràcticament només va
compondre per a l’escena, la seva influència a la música és un fet inqüestionable. Els grans corrents
musicals sorgits amb posterioritat, des de l’expressionisme fins a l’impressionisme, per continuació o per
reacció, troben en ell el seu veritable origen, fins al punt de que alguns crítics sostenen que tota la
música contemporània neix de l’harmonia, rica en cromatismes i en dissonàncies no resoltes, de Tristany
i Isolda.
Das Liebesverbot (L’Amor Prohïbit)
Gran òpera còmica en dos actes de Richard Wagner.
Llibret del compositor basat en Mesure pour Mesure de William Shakespeare.
Creat a Magdebourg el 29 de març del 1836.
Contràriament al que un pot pensar, Wagner no només va compondre òperes serioses! Des de molt jove
s’aventurà en el terreny de l’òpera còmica tot adaptant Shakespeare en una obra que anuncia, en
contingut i forma, les grans obres mestres del futur. Una obra que es desenvolupa en ple Carnaval
sicilià i que celebra el triomf de la sensualitat lliure i franca sobre la hipocresia puritana. Un “fred-calor”
amb nombrosos girs on l’Amor, com sempre, acaba guanyant.
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