
DIUMENGE, 31 MARÇ 2013 C U L T U R A LAVANGUARDIA 45

ÀlexOllé triomfa aLió

FORSTER

FORSTER

Desenes d’extres molen farina mentre Gurnemanz (el baix Mati Salminen) l’amassa abans de posar-la a coure

El greal porta incorporat el fal·lus (l’espasa)

Barcelona

Una escena d’Erwartung, de Schönberg, amb muntatge d’Ollé

Carlus Padrissa i La Fura dels
Baus han retornat Parsifal al lloc
que li pertoca i del qual a Alema-
nya s’havia anat esmunyint: el del
ritual, la cerimònia espiritual per
se, una experiència renovadora de
Divendres Sant. Ja n’hi ha prou,
d’actors vestits amb uniforme del
nacionalsocialisme evocant la su-
praraça que els nazis van voler veu-
re en la darrera òpera de Wagner;
ja n’hi ha prou, de flagel·lació de la
societat germànica. Padrissa, que
amb sis anyets treballava fort com
a escolanet de l’església de Moià
–tan petit i ja va entendre el fet tea-
tral–, va estrenar divendres aColò-
nia un muntatge ni massa especta-
cular ni massa estàtic d’aquesta
òpera, un “festival d’iniciació es-
cènica”, en paraules de L’origen de
la tragèdia de Nietzsche. En de-
finitiva, un ritual nou –precristià,
global i pagà– en què el públic està
convidat a percebre per la vista i
l’oïda, l’olfacte i el gust. L’acollida,
la tarda de divendres a l’Oper am
Dom (Òpera a la catedral), fou
notable.

És com s’anomena l’envelat
amb estructura de vidre i cúpula
blava que, prop de la catedral de
Colònia, acull musicals i gèneres
populars, però també la tempora-
da lírica de l’Òpera de Colònia du-
rant les obres d’ampliació de l’edi-
fici històric, a l’altra banda del Rin.
Aquí s’esperava amb candeletes a
Padrissa després d’aquella apoteò-
sica celebració de Stockhausen
(Diumenge de llum) de fa un parell
de temporades. “No és fàcil fer un
Parsifal a Alemanya, però Carlus
és lliure venint d’Espanya i es con-
centra més en la intrahistòria, en
el ritual”, deia la directora de l’òpe-
ra, Birgit Meyer. “M’encanta la
seva alegria a l’hora de crear, la
il·lusió de nen petit, la manera

emocional que té de treballar, in-
tensa i propera al públic. N’estem
molt orgullosos”.

Terreny abonat, doncs, per a Pa-
drissa, que en aquest Parsifal juga
a incorporar Wagner i Nietzsche,
la seva relació, el dilema entre ins-
tint i raó: “Déu ha mort”, diu un
rètol al començament de l’especta-
cle. Durant la catàrtica obertura
de Parsifal es projecten imatges
d’Ayrton Senna estampant-semor-
talment. La mort per consellera.

“Wagner parlava en aquest rè-
quiem d’un superhome cast i pur,
d’un ésser més bo, de la compas-
sió... I Nietzsche diu, sí, peròParsi-
fal és precristià”, explica Padrissa,
que s’ha envoltat del seu nou
equip de vídeo –què se n’ha fet, de

Franc Aleu?– i de Chu Uroz com a
mag del disseny de vestuari. El fu-
rer posa bigoti a Amfortas i el con-
verteix enNietzsche, amb la ferida
sagnant al cap en al·lusió a les mi-
granyes que tenia. Però tambéNie-
tzsche acaba prenent cos enKling-
sor, el dimoni. El muntatge
es fa seva la idea de l’home
creador que es projecta a si
mateix enDéu: una esceno-
grafia a mode d’úter, inspi-
rada en les muntanyes de
Montserrat –Montsalvat,
en va dir Wagner, per er-
ror, suposadament– es veu
poblada d’extres que van
molent farina per fer pa, el
pa de la vida. La Fura els ha
convocat per internet amb
molt d’èxit: cent extres dife-
rents cada dia treballen a
canvi de presenciar l’espec-
tacle. I aquest pa que es
cou al llarg de la representació
–se’n sent fins i tot l’olor i, al final,
es reparteix entre el públic– evoca
la multiplicació dels bacteris, de la
mateixamanera que avui esmulti-
plica la compassió a través de les
xarxes socials. A Colònia, però,

l’elegant audiència no va saber què
fer-ne del pa, en els darrers mi-
nuts del Parsifal: “És que no sé
amb quin propòsit me l’hauria
d’haver menjat”, deia una noia al
final. “Era com si fóssim a missa?
Era perquè després de tantes ho-

res deWagner hi ha gana? Era per-
què és teatre i La Fura ens demana
que ens el mengem?”.

Si, al final, per gaudir de tots els
significats que La Fura atorga a les
òperes de repertori s’hauria d’edi-
tar una guia. En aquest cas, que in-

formés que el cadàver de Titurel
devorat pels voltors correspon al
ritualmortuori del nord delNepal,
on no hi ha llenya ni rius per
cremar cossos; o que les llanter-
nes/mòbils que els monjos del
Greal –magnífic cor de l’Òpera de

Colònia avançant entre el
públic– posaven al vestit
de Parsifal representaven
missatges de suport: les
persones com a cèl·lules,
tal com avui es connecten
en l’espai i el temps.

Padrissa –que apareix in
person en vídeo comaWag-
ner, morint en un palau
venecià mentre escriu...
“l’emancipació de la dona
és per convulsions: amor-
tragèdia”– alerta que en el
seu Parsifal no hi ha cap
missa, sinó un retorn als ri-
tuals en el seu origen. “És

l’Església qui ha copiat, però la so-
cietat de la missa està en crisis,
hem de trobar un altre ritual”. De
moment, Colònia vol reinaugurar
el seu teatre amb ell i el Die solda-
ten de Zimmermann, un altre fill
d’aquesta ciutat.c

]Mentre Padrissa estrenava
a Colònia el primer Parsifal
de La Fura, l’altre gran furer,
Àlex Ollé, que no fa gaire va
seduir el públic de l’Òpera de
Sydney amb el seu primer
Verdi, Un ballo in maschera,
era aclamat a l’òpera de Lió
per les adaptacions de dues
peces curtes, Il Prigioniero,
de Dallapiccola, i Erwartung,
de Schönberg, amb les quals
va estremir el públic en en-
dinsar-se la primera en les
conseqüències dels abusos
sexuals en l’Església. Aquest
viatge intimista a l’interior
de ments torturades va triom-

far en la desena edició del
Festival Justícia/Injustícia
que organitza l’Òpera de Lió,
amb la soprano polonesa
Magdalena Anna Hofmann
–en els papers femenins de
les dues òperes–, el baríton
estonià Lauri Vasar i el direc-
tor musical Kazushi Ono.
Per cert, que Ollé i Padris-

sa es trobaran aviat per pre-
parar un apoteòsic muntatge
d’Aida, amb mig miler d’ex-
tres. Un encàrrec de Gerard
Mortier –mai no es conforma
amb un sol furer– per al cen-
tenari del multitudinari festi-
val de Verona, aquest juny.

Esbusca espònsor
per aun ‘Parsifal’
aMontserrat

Carlus Padrissa estrena amb èxit a Alemanya el seu primer ‘Parsifal’, unmuntatge que reivindica la cerimònia pagana

LaFura,viatgealprimerritual

JEAN LOUIS FERNANDEZ

Maricel Chavarría

“Carlus no parteix del
nazisme, és lliure,
se centra en el ritual”,
diu la directora de
l’Òpera de Colònia

]Carlus Padrissa estrena-
rà en breu una versió de
carrer de Parsifal a la ciu-
tat austríaca de Linz. Serà
una mena d’homenatge
als antics enregistraments
–amb playback de Maria
Callas i d’altres– per inau-
gurar el Musiktheater
Linz am Volksgarten. A
Padrissa no se li escapa
que aquesta cercavila, on
Parsifal prendria forma
de gegant, podria dur-se a
Montserrat aquest setem-
bre, quan la Simfònica del
Liceu tocarà l’òpera en
versió concert. “Dins la
basílica hi caben només
unes 300 persones i és
fàcil que vulgui venir més
gent. Es podria dur aquest
muntatge en una versió
senzilla, amb els diners
que hi hagin, però calen
patrocinadors”.
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