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ÒPERA // OBRA D'ART TOTAL TORNA L'HEROI REDEMPTOR

• Plácido Domingo cantarà avui el 'Parsifal' de Richard Wagner al Liceu,
escenari en què no actuava des de feia 15 anys

Elena Sevillano

LA FITXA
Local: Gran Teatre del Liceu
Horari: Divendres, 28. 19.30 hores
Preus: De 7,50 a 156,50 euros

Operísticament parlant, Barcelona és una ciutat molt wagneriana. Ho demostra el fet que el Liceu fos el
primer teatre del món --després del de Bayreuth (Alemanya), que es va reservar el privilegi durant 30
anys-- a estrenar Parsifal, l'última òpera composta per Richard Wagner. Va ser tot just passar la mitjanit
del 31 de desembre de 1913, el mateix dia que caducaven els drets d'autor.
La creació de l'Associació Wagneriana el 1901 o els rols wagnerians que va popularitzar el tenor
Francesc Viñas són altres exemples de la passió del públic barceloní per les obres del músic de Leipzig.
Gairebé 17 anys han passat des de l'última vegada que es va poder veure a la ciutat la seva obra més
controvertida, que avui torna al Liceu amb el tenor Plácido Domingo com a Parsifal.
En l'última etapa de la seva carrera, Plácido Domingo mostra una atenció especial pels autors
alemanys, sobretot Wagner. Feia 15 anys que no participava en una òpera al Liceu, i per al seu retorn
ha elegit l'obra que culmina i resumeix el pensament de l'autor, un "festival sagrat" --com ell la va
batejar-- inspirat en les llegendes medievals del Sant Grial a partir del poema èpic Parzival, de Wolfram
von Eschenbach. És una obra d'un alt contingut simbòlic i místic, de caràcter iniciàtic, que desenvolupa
la idea de redempció sobre la qual Wagner feia anys que estava pensant. L'autor va barrejar mites de la
matèria de la Bretanya amb el llegat del cristianisme i un antijudaisme que el moviment nazi va abraçar i
va tergiversar després.
Parsifal és l'heroi destinat a redimir la humanitat a través de la compassió i la renúncia de l'egoisme i les
passions. La comunitat de monjos cavallers que custodien les relíquies del Grial --el calze del Sant
Sopar i la llança que va ferir Crist al costat--, està en decadència per l'estat del seu rei Amfortas, que
pateix una ferida incurable i dolorosa que li va fer l'antic cavaller Klingsor amb la llança que havia robat.
Una profecia assegura que només el podrà curar un home simple i "savi per compassió"; és a dir, pel
coneixement del dolor aliè.
Aquest heroi és Parsifal, que sentirà el dolor d'Amfortas a l'enfrontar-se a la seducció de Kundry, la dona
de bellesa salvatge dominada per Klingsor. Parsifal és el millor exemple del gesamtkunstwerk (obra d'art
total) que va voler realitzar Wagner, en què poesia, música, recitat i escenografia es fusionen per
aconseguir una nova síntesi expressiva.
La direcció musical és de Sebastian Weigle, que estarà al capdavant de l'Orquestra Simfònica i Cor del
Gran Teatre del Liceu. És la seva primera aproximació a Wagner al Liceu des que va ocupar el càrrec
de director musical a l'inici d'aquesta temporada. Completen el repartiment la mezzosoprano lituana
Violeta Urmana (Kundry), Matti Salminen (Gurnemanz), Bo Skovhus (Amfortas) i Serguei Leiferkus
(Klingsor).
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Plácido Domingo i Violeta Urmana, en un assaig de Parsifal.
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