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Jay-Jay Johanson
LA [2] D’APOLO (19.30 hOres)

El ‘crooner’ suec presenta a 
Barcelona el seu recent disc, 
‘Spellbound’. Abans toquen 
Head Troubled Boy.

un títol mític en la història del coliseu barceloní

cinc hores amb Wagner
El Liceu estrena demà una revisió de l’òpera 
‘Parsifal’ ambientada en el període d’entreguerres

El muntatge del director artístic Claus Guth compta 
amb les veus de Klaus Florian Vogt i Anja Kampe

MArTA CerVerA
BARCELONA

E
l Liceu es prepara per reviu-
re la seva passió per Wag-
ner amb l’estrena, demà, 
d’una nova producció de 

Parsifal. Es tracta d’un títol mític que 
es va escoltar per primera vegada 
al coliseu barceloní la mateixa nit 
que el temple wagnerià de Bayreuth 
perdia els drets d’exclusivitat sobre 
l’obra, fa just 98 anys: el 31 de gener 
de 1913.
 El Liceu es va avançar, d’aquesta 
manera, a la resta de teatres euro-
peus, que van estrenar l’endemà el 
testament de Wagner. «L’òpera va co-
mençar a les onze de la nit i va acabar 
a les cinc del matí», explica Joan Ma-
tabosch, director artístic del Liceu, 
que s’ha avançat al centenari d’aque-
lla estrena històrica encarregant a 
l’alemany Claus Guth la posada en 
escena d’aquesta coproducció amb 
l’Òpera de Zuric. El muntatge, sota la 
direcció musical de Michael Boder, 
titular de l’Orquestra del Gran Tea-
tre del Liceu, dura cinc hores i quart, 
descansos inclosos.
 
FUNCIÓ NÚMerO 100 / La de demà serà 
la funció número 100 de Parsifal al Li-
ceu. Guth culmina amb aquesta pro-
ducció la seva immersió en Wagner. 
En els últims dos lustres ha muntat 
totes les seves òperes cronològica-

33 El baix alemany Hans-Peter König, destacat especialista en Wagner, en una escena del primer acte de Parsifal, que el director Claus Guth situa en un sanatori.  
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ment, a excepció d’una. «És especial 
estrenar Parsifal a Barcelona, no no-
més perquè aquí és on es va estrenar 
primer fora de Bayreuth, sinó per-
què tinc el millor elenc del món», 
assegura. En el primer repartiment 
compta amb Klaus Florian Vogt (Par-
sifal), Anja Kampe (Kundry), Hans-
Peter König (Gurnemanz), Alan Held 
(Anfortas), Boaz Daniel (Klingsor) i 
Ante Jerkunika (Titurel).

 El director aporta dinamisme a  
Parsifal, una obra que és bastant es-
tàtica,  i utilitza les llargues transici-
ons musicals per mostrar elements 
que ajudin a connectar amb els per-
sonatges principals. «M’he centrat 
en imatges concretes que destaquen 
la història dels personatges sobre els 
quals gira el tema central de l’obra», 
explica el director, que situa la histò-
ria entre la primera i la segona guer-

ra mundial. El primer acte trans-
corre en un sanatori que presenta 
reminiscències del que va retratar 
l’escriptor Thomas Mann a La mun-
tanya màgica. 

MeNYs reLIGIOsA / L’aposta de Guth 
–amb una estudiada escenografia gi-
ratòria– resta presència als elements 
religiosos de l’obra de Wagner. El di-
rector estableix un paral·lelisme en-
tre la desorientació d’Europa des-
prés del gran conflicte del 1914 i la 
decadent comunitat del Grial. «Els 
dos mons estan marcats per la inse-
guretat, la incertesa, la pèrdua de va-
lors», destaca. «Els seus habitants vo-
len recuperar la claredat i l’ordre. Hi 
ha una necessitat col·lectiva de tro-
bar alguna cosa que doti de sentit la 
seva existència, algú que els guiï», 
diu Guth, que va debutar al Liceu 
amb Els mestres cantaires (2008-09).
 El director compara Parsifal, 
aquest ésser pur i piadós que redi-
mirà els cavallers del Grial, amb la 
complexa Kundry, esclava del món 
masculí. «Tant ell com ella es veuen 
forçats a realitzar accions determi-
nants que no volien assumir», sen-
tencia Guth. H

Només els puristes més recalci-
trants consideren Parsifal com una 
obra religiosa i a més cristiana. És 
una obra ritual, sí, però el cerimoni-
al que s’hi desenvolupa,  així com el 
seu objectiu final, que és la redemp-
ció, són tan universals que el prota-
gonista pot aparèixer en qualsevol 
lloc i circumstància on hi hagi àn-
sia d’alliberament. 
 Parsifal és el jove pur, inno-
cent i ignorant, que adquirirà sa-
viesa i coneixements a partir del 

Parsifal a Egipte
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petó d’una dona, de Kundry. Amb 
aquest bagatge derrotarà el malvat 
Klingsor i enfonsarà el món per-
vers que aquest ha construït. Cu-
rarà Amfortas, el feble rei que s’ha 
deixat atrapar a les xarxes esteses 
pel pèrfid bruixot i tornarà vida, es-
plendor i dignitat a un món que es-
tava en ruïnes. 
 Parsifal poden ser avui els mi-
lions de joves egipcis desitjosos 
d’un canvi que han acabat amb el 
dictador. A Wagner li hauria agra-
dat. A més, veuria feta realitat la 
seva discutible teoria que el nom 
del seu protagonista tenia un ori-
gen àrab. Parsi seria ‘pur’ i fal vol-
dria dir ‘boig’. H    

nterferènciesi

Grans figures han 
interpretat l’obra 
a Barcelona

33el Liceu ha viscut moltes nits 
màgiques amb Parsifal. Les més 
significatives han estat la prime-
ra, la del 1913, que va tenir com a 
protagonista Francesc Viñas, que 
es va cantar en italià com agrada-
va llavors, i la del 1955 a càrrec del 
festival de Bayreuth. 

NITs MÀGIQUes

33També van marcar època les 
representacions interpretades 
per l’alemany Max Lorenz (1950-
51 i 1952-53), adorat per hitler, 
l’hongarès sandor Konya (1970-
71) i Plácido Domingo (2004-05, a 
la foto), amb Violeta Urmana com 
a Kundry. entre les icones de la 
batuta que van dirigir l’obra des-
taquen Bruno Walter (1921-22) i 
Otto Klemperer (1923-24).
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