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La Fura dels Baus estrena Divendres Sant a l’Òpera de Colònia una versió pròpia i menys ortodoxa del
‘festival escènic sagrat’ de Richard Wagner, ‘Parsifal’. La ciutat alemanya se suma a la celebració del
bicentenari del naixement del músic alemany, el 22 de maig del 1813. Catalunya recorda un altre aniversari:
per Cap d’Any farà un segle que ‘Parsifal’ va pujar a l’escenari del Liceu

UN RITUAL NOU

R
IP, RIP, RIP. El dol i la ràbia
per la mort d’una noia violada
en un autobús a Delhi, al nord
de l’Índia, flueix a la xarxa com
un mantra: #RIP, #Amanat.

Carlus Padrissa, director artístic de La
Fura dels Baus, reenvia la notícia per
Facebook. “Quan hi ha una crida així,
has de respondre-hi. Quan dius “RIP”,
et vacunes contra la violació. És un ri-
tual col·lectiu”. I això, un ritual col·lec-
tiu, és el que planteja per a Parsifal,
l’obra pòstuma de Richard Wagner
que el grup català està a punt d’estre-
nar a Colònia. ¿Una religió furera?
“No. Pots ser el més ateu del món o
anar en contra del luxe de l’Església
catòlica, però tothom desitja ser una
mica millor o augmentar la seva per-
cepció”. Padrissa gesticula, amb
l’smartphone a la mà, mentre es pre-
gunta: “Què és la religió? És una pro-
jecció de l’home, en el fons. És un mi-
rall del mateix home. ¿On va la gent
ara, els diumenges, en comptes d’anar
a missa? Va a museus, exposicions,
centres culturals, auditoris. Aquestes
són les noves catedrals!”

A tocar del Rin
Oper am Dom [Òpera a la catedral] és la
marca de la temporada lírica de l’Òpera
de Colònia des de fa tres anys, quan van
començar les obres d’ampliació de l’edi-
fici històric. També és el nom amb què es
coneix ara la gran estructura de vidre i
acer coronada per una vela blava que es
va inaugurar amb el musical Gaudí,
d’Eric Woolfson. En aquest escenari po-
pular (una cúpula que acollia espectacles
musicals), davant de la catedral i al cos-

Text Maria Gorgues
tat del Rin, La Fura fa el compte enrere
per a l’assaig general de dimecres.

Roland Olbeter (escenografia), Chu
Uroz (vestuari) i Welovecode (vídeo)
en són el nucli creatiu amb Carlus Pa-
drissa. El director musical, Markus
Stenz, no canvia res de la partitura, però
la visió de La Fura és menys ortodoxa.
La pauta per a Parsifal és en els records
d’infantesa de Padrissa. “La meva pri-
mera feina va ser fer d’escolà i vaig
aprendre el teatre a l’església del poble,
fent el ritual de la missa o tocant la cam-
pana. De petit, com que ets un nen,
t’imagines el que vols i ho vas agafant
tot, des de la litúrgia fins a l’olor del vi.
He aplicat aquesta idea a Parsifal, però
posant-hi un referent universal”.

Pa libidinós, ritual modern
Els assajos de Parsifal van començar el
17 de febrer. Matti Salminen hi inter-
preta el cavaller Gurnemanz. Però el
baix finlandès haurà de fer hores extres
perquè La Fura el converteix en forner
i treballa una massa de pa a escena. “La
massa estarà preparada per un professi-
onal, però, a l’escenari, l’acabarem de
girar. Estarem quaranta-cinc minuts gi-
rant-la i després la deixarem reposar. Al
segon acte ja haurà crescut. El pa serà
libidinós, inflat, durant l’escena de les
seductores noies-flor. A l’acte tercer el
posarem al forn i, després, el donarem
al públic”.

La idea és elaborar un pa gegant d’uns
40 quilos, o l’equivalent en peces més pe-
tites. Han calculat una ració de 20 grams
per persona i el teatre té un aforament de
1.600 espectadors. La Fura ho havia pre-
vist així: “Volíem oferir el pa amb vi i su-

BICENTENARI DE WAGNER

Wagner
Richard Wagner (Leipzig,
1813 - Venècia, 1883) és un
dels artistes que més han
influenciat la música dels
segles XIX i XX. La seva
concepció del drama musical,
diferent del model de l’òpera
italiana, parteix del criteri de
l’obra d’art total. La
producció de Wagner inclou,
entre d’altres, Tristany i
Isolda, el cicle de L’anell dels
Nibelungs (L’or del Rin, La
valquíria, Siegfried i El
capvespre dels déus) i
Parsifal, títols de referència
del repertori operístic
internacional. No només era
compositor i director
d’orquestra, sinó també
dramaturg, poeta i assagista.

cre que ens donaven de petits per berenar
–explica Padrissa–, però ens han conven-
çut que el paladar alemany no està avesat
a aquesta mescla tan mediterrània”.

Déu ha mort, neix el superhome
Amb Parsifal, Carlus Padrissa ha tornat
a l’Índia, que ja el va inspirar per a
Tannhäuser. A la versió de La Fura, els
cavallers del Grial, una comunitat ame-
naçada per la desintegració interna i la
dissolució, són la metàfora d’una socie-
tat envellida i representen l’enigma de
la procreació. Padrissa explica: “Titu-
rel, el fundador de la comunitat que
guarda els vestigis sagrats, és Wagner.
Les relíquies són el calze (o vagina sa-
grada) i la llança (o fal·lus sagrat)”.
Aquestes dues energies, la femenina i la
masculina, prenen la forma d’un lingam
hindú a l’escena del Parsifal de Colònia.

El cavaller Anfortas seria la personi-
ficació de la malaltia física del filòsof
Friedrich Nietzsche, desdoblat, sempre
segons aquesta versió, en líder de la co-
munitat i, alhora, en el malvat Klingsor
(Nietzsche víctima de la malaltia men-
tal). Amfortas, que en el seu desori s’ha
quedat sense llança, té una ferida oberta
i permanent, i els cavallers no poden fer
els rituals sagrats.

Si Titurel és Wagner i Amfortas és
Nietzsche, qui és Parsifal? “És el super-
home que pot salvar la comunitat. El pa-
per de la dona, Kundry o l’etern femení,
és clau per a l’evolució de Parsifal, que,
al final, converteix el teatre en un conte-
nidor o grial de les arts (l’obra d’art total
de Wagner), un temple sagrat de la com-
passió i de l’amor”. La culminació del ri-
tual és que l’armadura de Parsifal sigui
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una mena de “cuirassa interactiva en
què el públic pugui transferir la seva ex-
periència a través de les xarxes socials,
perquè la gent que omple el teatre sigui
una cèl·lula de Parsifal”.

Mig any després del primer ‘Parsifal’
I ara, una mica d’història. 1883. Un diu-
menge fred del mes de febrer, el cos de
Richard Wagner arriba en tren a la ciu-
tat de Bayreuth. Ve de Venècia. Ha llis-
cat pel Gran Canal fins a l’estació amb la
lúgubre góndola. Un altre poeta, el No-
bel Tomas Tranströmer, dirà un segle
més tard que “la góndola feixugament
carregada de vida és senzilla i negra”.

La ciutat de la llacuna ha alleugerit
Wagner del que més l’amoïnava: el fu-
tur, i li ha brindat un descans sense límit.
Al jardí de la casa familiar l’espera una
tomba i Cosima Wagner, vestida de ne-
gre per sempre més (només portarà ves-
tuari blanc per Nadal). Pels carrers s’es-
campa el dol sota grans gallardets que
aixequen un vol negre. No sona el prelu-
di de l’acte tercer de Parsifal, ni La lúgu-
bre góndola, que el seu sogre, Franz
Liszt, ha escrit de manera premonitòria,
poc abans, a Venècia. La comitiva avan-
ça amb la marxa fúnebre del Capvespre
dels déus. A Wahnfried, la casa que
Wagner es va construir gràcies a Lluís II
de Baviera, la seva descendència veu ar-
ribar el difunt. La Daniela i la Blandine
són fruit del matrimoni de la Cosima
amb Hans von Bülow. La Isolda, l’Eva i
el Siegfried són fills de Wagner. Comen-
ça una nova era: la vida sense el patriar-
ca. La Cosima, que ja guardava sota
pany el primer poema d’amor que li va
escriure el Richard, s’ha quedat la clau

El Parsifal de La Fura a Colònia
(1 i 3) inclou cent extres a escena.

L’aclamat tenor Francesc Viñas (2)
al primer Parsifal de la història del

Liceu, el 1913. A l’últim (4), de la
temporada 2010-2011, la història
se situa en un sanatori de l’Europa

d’entreguerres.
PAUL LECLAIR / LLEGAT JOAQUIM PENA. UNITAT GRÀFICA.

BIBLIOTECADE CATALUNYA / ANTONI BOFILL
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vi de l’escena de la consagració. El toc de
les dotze, amb les campanes del Grial.

El 31 de desembre del 1913 els es-
pectadors del Liceu celebren l’Any Nou
amb Parsifal. La vetllada ha començat
a quarts d’onze i, quan arribin a casa,
faltarà poc perquè surti el sol. N’hi ha
que allargaran la nit al mercat del Born,
la rèplica casolana de les Halles pari-
senques, per refer-se amb un esmorzar
de forquilla. Al Liceu l’ambient és cos-
mopolita i les senyores van una mica
més atrevides de vestuari que en una
funció normal perquè és Cap d’Any.
L’empresari i els aficionats s’han apun-
tat un gol i Parsifal, el llegat de Wagner,
es representa per primera vegada a Eu-
ropa fora de Bayreuth amb el vistiplau
de la família del compositor.

Montserrat com a escenari
Aquelles funcions (en italià) de Parsifal
al Liceu van ser un èxit relatiu. Dels se-
guidors més puristes en va sortir una
protesta encapçalada per un savi del
wagnerisme, Joaquim Pena, un dels
fundadors de l’Associació Wagneriana.
La consigna era “Parsifal a Montserrat”.
La proposta va ressuscitar a meitat dels
anys cinquanta, però mai s’ha portat a
terme. Cent anys més tard Carlus Pa-
drissa es belluga perquè la idea sigui
possible el 2013. Podria ser una versió
d’Un Parsifal, l’espectacle de carrer amb
què La Fura dels Baus inaugura el Mu-
siktheater de Linz (Àustria), l’11 d’abril.
El Liceu estudia la participació de l’or-
questra i el cor del teatre, que actuarien
a la basílica. Padrissa esmola, tossut, la
seva mirada blava: s’accepten mecenes!

El figurinista Alexandre Soler va
dissenyar els vestits de les noies-flor
per al Parsifal del 1913 al Liceu (5).
El tenor Plácido Domingo (6) va
protagonitzar el muntatge de la
temporada 2004-2005.
CENTRE DE DOCUMENTACIÓ - MUSEU DE LES ARTS ESCÈNIQUES.
INSTITUT DEL TEATRE / ANTONI BOFILL

Les noies-flor vistes per Adrià
Gual (7) dins d’uns dels pocs
conjunts decoratius sobre temàtica
wagneriana a Europa, descobert fa
poc. Dues escenes del nou
muntatge de l’òpera que La Fura
estrena Divendres Sant. En aquest
muntatge Kundry es rebel·la contra
la seva condició de femella (8) i el
jove foll i pur (9) és convidat per
Gurnemanz a emprendre un llarg
camí iniciàtic.
LLEGAT JOAQUIM PENA. UNITAT GRÀFICA.
BIBLIOTECA DE CATALUNYA / PAUL LECLAIR

que tanca el fèretre d’acer amb el cos
embalsamat del seu marit. Ara es con-
verteix en la clau del festival, de la casa
pairal i del patrimoni musical wagnerià.

‘Parsifal’, el testament
Richard Wagner no ha fet testament,
cosa que ha posat en perill la suprema-
cia de la vídua al capdavant de Bay-
reuth. La confirmació de la paternitat
del Siegfried (la Cosima pressiona el
seu primer marit perquè declari que el
Siegfried és fill del Richard), el consoli-
da com el delfí. Tot això queda ben lligat
amb el testament de la Cosima: el noi és
l’únic hereu del reialme wagnerià. Les
filles, sense relleu ni responsabilitats al
festival, tan sols rebran una cinquena
part de la fortuna personal de la mare.

La Cosima guanya la batalla per as-
segurar el modus vivendi del Siegfried,
però perd la guerra perquè Parsifal no
surti de Bayreuth. El testament de la
Cosima és del 1913, i al final d’aquest
any,expiren els drets d’autor del festival
escènic sagrat. Quan, a l’època, li pre-
gunten al fill de Wagner com se cele-
braria a Bayreuth el centenari del mú-
sic, el Siegfried respon amb un lacònic
“Aquí es treballa”.

No hi ha commemoracions quan
s’acosta la derrota per conservar l’explo-
tació de Parsifal a mans de la família.
L’enfrontament amb el polític progres-
sista Eugen Richter transcendeix l’opi-
nió pública. Richter bateja com a llei Co-
sima la proposta de la viuda de revisar la
llei de drets d’autor. Els últims anys han
estat una lluita constant que s’ha estave-
llat amb la postura del Reichstag imperi-
al. Amb l’esperança d’allargar el termini
(30 anys) en favor dels hereus, la Cosima
lluita aferrissadament, però el seu clam
de justícia no té resposta i Parsifal passa
a ser del domini públic a partir del dia 1
de gener del 1914.

De Bayreuth a Barcelona
Els teatres europeus, i els d’altres conti-
nents, han posat fill a l’agulla per presen-
tar Parsifal a partir d’aquesta data. A Ca-
talunya, i al Liceu, hi ha una sensibilitat
extraordinària, no només cap a la música,
sinó també cap a la filosofia de Wagner.
El 1862 amb un fragment de Tannhäu-
ser, els Cors de Clavé sembren una llavor
que creix amb la Societat Wagner (1870)
i amb l’Associació Wagneriana (1901). El
públic està madur.

Amb la llei en una mà i el rellotge a
l’altra, l’empresari del Liceu Alfredo
Volpini s’adona que la diferència horà-
ria amb Alemanya permet aixecar el te-
ló un dia abans. En comptes de raïm, el
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Pot ser que Wagner faci
miracles? “Per què no?”, diu
Lourdes Jiménez. La
historiadora malaguenya,
catalana per vocació i
barcelonina d’adopció, no deixa
de somriure quan explica que fa
4 anys, el 22 de maig (el dia que
va néixer Richard Wagner), van
aparèixer miraculosament sis
pintures sobre Tristan und
Isolde i sis sobre Parsifal. La
responsable de la secció de
música de la Biblioteca de
Catalunya, Rosa Montalt, la va
avisar que havien trobat un
cilindre de cartró en un armari
on es guardava part del Llegat
Joaquim Pena, fundador de
l’Associació Wagneriana.
L’emoció va ser majúscula quan
el van obrir en presència del cap
de la unitat gràfica, Francesc
Fontbona, i en van sortir les
pintures. Morat, fúcsia, verd
fluorescent, rosa... Simbolisme
en estat pur. Les peces estaven
documentades gràcies a unes
fotografies en blanc i negre
d’Adrià Gual, dramaturg, pintor
i escenògraf, que les va fer per a
l’associació. Daten del voltant
del 1902 i decoraven el saló de
música de l’entitat quan era al
número 31 del carrer Canuda.
Les dotze pintures es mostraran
per primera vegada en públic a
l’exposició Wagner i Adrià Gual.
Els plafons perduts de
l’Associació Wagneriana, que
s’inaugura el 9 de maig al centre
Arts Santa Mònica,
comissariada per Lourdes
Jiménez. Els olis sobre tela amb
aplicació mural s’exhibiran,
restaurades, al costat d’una
carpeta de dibuixos sobre
Parsifal de Franz Stassen, com
era la idea original de Gual.
L’exposició, que inclou obra de
Clarà, Xiró, De Egusquiza, Sert i
Roig, entre d’altres, forma part
de la celebració del Bicentenari
Wagner a Catalunya, iniciativa
d’una vintena d’entitats.
Bicentenariwagner.cat

EL ‘PARSIFAL’
SIMBOLISTA
D’ADRIÀ GUAL

CELEBRANT
WAGNER, DE
LEIPZIG A VENÈCIA
Molts teatres alemanys, i els
principals escenaris d’Europa i del
món (des dels Estats Units fins a
Austràlia), han programat la
Tetralogia de Wagner el 2013.
Aquesta és la proposta de les
ciutats on va néixer, viure i morir
Richard Wagner.

■ LEIPZIG
L’òpera de la ciutat natal del
compositor organitza el Festival
Richard Wagner del 16 al 23 de
maig amb activitats musicals i
exposicions.
Richard-wagner-leipzig.de

■ DRESDEN
Wagner va néixer a Leipzig, però
es va criar i va passar bona part
de la seva juventut a Dresden.
Amb motiu del bicentanari, la
biblioteca universitària municipal
organitza l’exposició Els tresors de
Richard Wagner i altres activitats.
Slub-dresden.de

■ BAYREUTH
El concert d’aniversari del 22 de
maig al teatre del Festival de
Bayreuth ja ha esgotat les
entrades, però després hi ha una
festa (a les 22.00 al centre de
Bayreuth). L’edició del 2013 del
Festival de Bayreuth (del 25 de
juliol al 29 d’agost) estrena una
nova producció del cicle de L’anell
dels Nibelungs. Les entrades van
més buscades que l’or del Rin,
però queden localitats per a les
òperes de joventut La prohibició
d’estimar, Les fades i Rienzi, al
pavelló Oberfrankenhalle, al
mateix Bayreuth.
Tickets.wagnerjahr2013.de

■ VENÈCIA
Val la pena veure les sales
wagnerianes de Ca’ Vendramin
Calergi, el palau Vendramin
Calergi, avui seu del Gran Casino
municipal, al Gran Canal. Les
visites guiades als apartaments on
el músic va compondre Parsifal i
on va morir el 13 de febrer del 1883
són els dissabtes a les 10.30.
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