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La temporada musical barcelonina 
arrenca no amb un plat fort, sinó 
amb una i ta: la visita de les forces 
del Festival de Bayreuth al Gran 
Teatre del Liceu per oferir tres títols 
de Wagner en versió de concert: 
L’holandès errant, Lohengrin i 
Tristany i Isolda. Però, què és 
Bayreuth i per què aquesta 
actuació és tan especial?

L’art pot arribar a ser considerat 
una religió, amb el seu déu pare 
creador, sagrades escriptures en 
forma d’obres, un temple on 
venerar-les, summes sacerdots per 
propagar la bona nova i fidels que 
hi creuen amb abnegació i que 
pelegrinen fins als llocs sagrats. El 
millor exemple és sens dubte el de 
Richard Wagner, compositor d’una 
genialitat fora mida, personalitat 

egocèntrica i contradictòria, i 
visionari sense parió en la història 
de la música, ja que no sols va 
imaginar un lloc ideal per 
representar els seus drames lírics, 
sinó que va aconseguir construir-lo.

El lloc triat va ser Bayreuth, 
petita localitat de Francònia, al 
nord de Baviera, estratègicament 
situada a mig camí de les principals 
ciutats alemanyes però sense grans 
reclams (fora d’un fastuós teatre 
barroc) que poguessin distreure el 
visitant de l’objectiu principal: 
gaudir de l’obra de Wagner en 
condicions ideals. Dalt d’un turó 
que domina la ciutat, Wagner va 
edificar un teatre sense oripells 
decoratius, amb el públic 
democràticament assegut en 
llargues fileres de (incòmodes) 

seients, i, com a principal novetat, 
amb una orquestra invisible, un 
fossat cobert que concentra tota 
l’atenció en l’escenari i que 
contribueix a l’acústica única del 
Festspielhaus.

El festival es va inaugurar el 
1876 amb l’estrena del cicle L’anell 
del nibelung, un desastre econòmic 
que va provocar que la segona 
edició no arribés fins al 1882, amb 
la première de Parsifal. Quan va 
morir Wagner, el festival va passar 
a mans de la seva vídua Cosima, 
encetant una etapa en què la cita 
estival va reflectir i participar en la 
convulsa història d’Alemanya, 
amb una deriva conservadora que 
es va accentuar amb Winifred, 
esposa de l’únic fill mascle de 
Wagner, Siegfried, i amiga íntima 
d’Adolf  Hitler. La desfeta del 
nazisme va afectar també el 
festival, necessitat de netejar la 
seva estreta vinculació amb el 
règim homicida, tasca que van dur 
a terme a partir de la reobertura del 
festival, el 1951, els germans 
Wieland i Wolfgang Wagner, fills 
de Winifred. És el que es coneix 

com a Nou Bayreuth, bastit al 
voltant de la revolució escènica 
duta a terme per Wieland, amb uns 
muntatges d’una fascinant 
depuració. El Liceu en va tenir un 
tast quan el festival va visitar 
Barcelona el 1955 amb tres obres, 
Parsifal, Tristany i Isolda i La 
valquíria, aquest cop sí 
escenificades. 

Wieland va morir el 1966, 
deixant el seu germà Wolfgang 
com a sol responsable del festival, 
en un llarg regnat que es va 
estendre fins al 2008. Com que, ara 
per ara, sembla impensable un 
Bayreuth sense algú de la família 
Wagner al capdavant (la moguda 
intrahistòria de la qual ha generat 
no poca literatura), les actuals 
directores són les filles, de 
matrimonis diferents, de Wolfgang, 
Eva i Katharina, amb el repte 
immediat del bicentenari, el 2013, 
del naixement del compositor 
(també és el de Verdi, però aquesta 
és una altra història).

En el món globalitzat actual, on 
es poden veure en molts llocs 
interpretacions de gran qualitat de 
l’obra de Wagner, quina és 
l’especificitat de Bayreuth? 
D’entrada, el teatre mateix, 
concebut segons els desitjos del 
compositor, amb una acústica 
formidable i un equipament 
escènic de primer ordre i, per 
descomptat, una mística 
irresistible fins i tot per als 
escèptics. Cert és que en els últims 
anys hi ha hagut més fracassos que 
èxits en el capítol de les 
produccions, i que els repartiments 
solen ser variables, però l’altre gran 
atot és la presència d’un cor i una 
orquestra formidables, formacions 
que només es reuneixen per al 
festival amb músics que vénen de 
les millors formacions d’arreu 
d’Alemanya. 

Són aquestes característiques 
les que fan excepcionals les 
sortides de Bayreuth de les parets 
del Festspielhaus i que 
incrementen l’interès de la seva 
presència, just quatre dies després 
de baixar el teló del festival i amb 
equips artístics pràcticament 
idèntics (el principal canvi a 
Barcelona és Sebastian Weigle 
com a director de Lohengrin i de 
l’Holandès), en un teatre de llarga 
tradició wagneriana com el Liceu.

 
FESTIVAL DE BAYREUTH

Gran Teatre del Liceu. 

‘L’holandès errant’. Ds. 1 i dt. 4, 20 h

‘Lohengrin’. Dg. 2 i dc. 5, 19 h

‘Tristany i Isolda’. Dj. 6, 19 h

Clàssica
Coordina Marta Salicrú
msalicru@timeout.cat

Bayreuth ens visita
El festival fundat per Wagner per representar les 

seves obres porta tres produccions al Liceu. 

Xavier Cester explica què signifi ca la fi ta

Sebastian Weigle i Peter Schneider dirigiran Ricarda Merbeth, Michael König, Klaus Florian Vogt i Robert Dean Smith
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