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Parsifal
De Wagner.
Palau de les Arts, València, 25
d’octubre.

Ambició és una carac-
terística de la qual el
Palau de les Arts no

té pas dèficit. El teatre ence-
ta una temporada que cul-
minarà amb tres cicles del
Ring amb més Wagner, una
nova producció de Parsifal,
títol ben lògic, ja que, com
tothom sap, l’autèntic Grial
és a la catedral de València.
Lorin Maazel va mantenir el
flux narratiu amb temps fle-
xibles que van tendir més a
la morositat a mesura que
l’obra avançava. No hi va ha-
ver profunditats espirituals
ni revelacions dramàtiques,
però Maazel va arribar al
final en un estadi de beatífi-
ca serenor. Christopher
Ventris, últim Parsifal a Bay-
reuth, va repetir una encar-
nació fresca, mentre que
l’abassegadora Kundry de
Violeta Urmana va pitjar
l’accelerador en les furioses
invectives del segon acte.
Stephen Milling va ser un
Gurnemanz sòlid, Sergei
Leiferkus un Klingsor sibi-
lant i Evgueni Nikitin un Am-
fortas massa baladrer en els
passatges més torturats.

El muntatge de Werner
Herzog contraposava una
comunitat del Grial a recer
d’una gegantina antena pa-
rabòlica, com les emprades
per Jodie Foster per buscar
extraterrestres a Contact,
amb un regne de Klingsor
situat dins d’un cràter lunar.
Per desgràcia, el cineasta no
va aconseguir un moviment
escènic vàlid. Els pitjors te-
mors es van fer realitat quan
al final una nau espacial, ins-
pirada en l’edifici de Calatra-
va, va solcar les estrelles. No
es tractava de cap història
de redempció, sinó de re-
carregar la bateria del Grial?
Amb aquestes reserves, la
nau es deu haver estavellat
en algun asteroide erm.

Crítica
òpera
XavierCester

Grial
galàctic

Lorin Maazel va
mantenir el flux
narratiu amb
temps flexibles

Entrevista: Krzysztof Warlikowski Eldirectorpolonèss’endinsaen
latradició juevadelseupaísa ‘Dybbuk’,quearribaavuialTemporadaAlta

“Elteatrehademostrar
elsnostresmonstres”

Andreu Gomila
BARCELONA

Segons el folklore jueu, els dybbuk
són ànimes maleïdes que busquen
posseir una persona viva per allibe-
rar el pecat comès. Szymon Anski
va escriure una història sobre
aquest tema als anys 20 del segle
passat, Hanna Krall la va actualit-
zar fa una dècada i Krzysztof Warli-
kowski ho ha portat tot a escena en
un espectacle que es diu Dybbuk i
quearribaavuialTeatredeSaltdins
el festival Temporada Alta.

¿Polònia va perdre totalment la
tradició jueva després de la Sego-
na Guerra Mundial?
La població jueva va morir. N’hi ha
alguns que van sobreviure, que
van tornar, sobretot després de la
guerra, des de l’Est, des de la Unió
Soviètica. La majoria van partir
cap a Israel, sobretot a partir del
1948, amb l’inici de les polítiques
antisemites del govern comunis-
ta. La resta van marxar cap als
EUA, Suècia, Israel, l’Argentina.

Què és ‘Dybbuk’, quan va néixer?
Dybbuk és una peça del repertori
clàssic israelià, del Teatre Nacio-
nal de Tel Aviv. El fan com el seu
Hamlet. Va ser escrita entre
Ucraïna, Lituània, Bielorússia i
Polònia. Szymon Anski era algú
que s’ocupava dels mites jueus: va
fer un viatge per tots aquests in-

drets i va escriure aquesta obra.
Parla d’una noia que estima un
noi, però el pare vol que es casi
amb un altre, més ric. La solució
que troben és que el noi estimat
mori i posseeixi el cos de la noia.

Però hi ha dues històries.
La segona part parla d’un home,
un americà, que després de la
guerra, en plena adolescència,
descobreix que dins seu hi ha un
altre ésser que parla una altra
llengua i que l’utilitza per parlar.
És un fet real que Krall va desco-
brir a Nova York. L’autora va es-
criure una carta al protagonista
de la història i ell li va explicar que
el seu pare li havia dit que durant
la guerra estava casat amb una
dona jueva i tenien un nadó. Esta-
ven amagats i, com que plorava,
van treure el nen fora del cau i va
morir. Segons el pare, l’ànima que
vivia dins seu era el seu germà
mort durant la guerra. Quan va
ser adult, va aprendre polonès per
entendre el que li deia el seu
germà.

¿‘Dybbuk’ és una obra sobre la me-
mòria?
La segona part explica que el
germà que vol alliberar-se del seu
dybbuk, en el moment de l’exorcis-
me, li diu al germà que viu dins seu:
“Torna amb mi”. És a dir, el que diu
la segona part és que volem els nos-
tres dybbuk, volem la nostra me-

sat, el fet que oblidem que nosal-
tres, els polonesos, vam ajudar els
alemanys a matar els jueus. El nos-
tre enemic també és oblidar tots
aquells polonesos que van intentar
salvar els jueus. L’enemic és la in-
tolerància cap als gais. Tot el que
és minoritari molesta els polone-
sos. Després de la guerra, Polònia
va esdevenir un monòlit. Avui, als
diaris, quan algun polític vol fer re-
formes i apujar els impostos, per
exemple, diuen que és un jueu.

Com si la Shoah no hagués existit.
Polònia és l’únic país que va fer
progroms després de la guerra... Si
mires el teatre antic, veus tots
aquells monstres. Al teatre grec no
hi veus més que incestos, homici-
dis, genocidis, coses monstruoses.
El teatre té la funció de mostrar el
que tenim de monstruós.

Ha estat alumne de Lupa i ha tre-
ballat amb Peter Brook. Què n’ha
après?
El que més resta és la influència
que han exercit sobre la meva
persona. Aquesta generació de di-
rectors d’escena, Bergman,
Strehler, Brook, Lupa, han estat
sobretot filòsofs de la vida, amb
una profunda reflexió sobre la
memòria i el gènere humà... No
hem de tancar-los dins l’etiqueta
de directors d’escena revolucio-
naris. No hi ha revolució al teatre
si no es fa també a nivell vital. ■

mòria, encara que ens acusi, enca-
ra que ens mati; volem el nostre pa-
timent perquè és el nostre.

On és la memòria dels jueus polo-
nesos?
En tots aquells que van sobreviu-
re a l’Holocaust, en els polonesos
que van participar en l’extermini
dels jueus o en els polonesos que
van intentar salvar-los.

Com ha defugit el sentimentalisme
que envolta moltes pel·lícules sobre
la Shoah o el llegat jueu d’Europa?
A Varsòvia hi ha un teatre jid-
disch que és més un monument
històric que un teatre viu i que
encara té dins el seu repertori el
Dybbuk dels anys 20. Jo volia que
aquesta obra mesclés aquesta cul-
tura jueva de Polònia, Ucraïna,
Bielorússia, Rússia, i esdevingués
part del nostre patrimoni cultu-
ral. Volia que aquesta peça parlés
als polonesos d’avui, que no par-
lés del folklore jueu, d’una nació
que ja no existeix, d’una religió
que ja no existeix. Volia tot el que
és universal dins aquesta socie-
tat, dins aquesta llengua, dins
aquesta creença.

Diuen que amb les seves obres
sempre busca un adversari.
Crec que el teatre existeix a causa
dels enemics. El nostre enemic
més gran, a Polònia, és l’Església
catòlica. L’enemic és l’oblit del pas-
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