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JAUME RADIGALES

Pelléas et Mélisande és una òpera
de no-retorn, que marca un punt
d’inflexió en el teatre musical. I, si
bé és cert que es poden reconèixer
traces de lamúsica debussyniana a
El castell de Barbablava de Béla
Bartók o al monodrama Erwar-
tung d’Arnold Schönberg, s’ha de
reconèixer que Pelléas et Mélisan-
de és una obra única, un espectre
que apareix i desapareix sense que
acabi de guanyar un lloc de pes en
el repertori habitual dels teatres
d’arreu del món. I, tanmateix, és
una de les obres fonamentals del
segle XX, evocadora dels “fantas-
mesde la realitat”, comel composi-
tor i directorRenéLeibowitz va re-
ferir-s’hi en un article publicat a la
revista Les Temps Modernes el de-
sembre de 1971.

I és que, efectivament, Pelléas et
Mélisande és una obra que evoca
més que no pas descriu. I per això
hem d’integrar-la, si és que ens
hemde forçar a etiquetar-la, en els
paràmetres del mateix simbolisme
en què militava Maurice Maeter-
linck, a qui devem la peça teatral
en la qual s’inspira l’obra i que De-
bussy va veure representada a Pa-
rís el 1893, nou anys abans d’estre-
nar-ne la versió operística. Enrere,
doncs, aquesta absurda llufa que
pengem a l’autor de Jeux quan ens
hi referim com a compositor
impressionista.

L’influx wagnerià
De fet, Pelléas et Mélisande és una
obra de llums i d’ombres, estàtica i
extàtica, d’acció interior i de fortes
implicacions psicològiques, refor-
çades pel paper d’una orquestra
que contribueix a l’ambigüitat i a
l’ambivalència del seu desenllaç
dramàtic. Aquí rau precisament

l’influx (mal confessat) deWagner
i el seu Parsifal, admirat i denostat
per Debussy que, com els seus
contemporanis Dukas, D’Indy o
Chausson, no es pot desempalle-
gar de l’encís del cigne de Bay-
reuth.
Certament, Debussy es mou i

neda entre dues aigües: la tradició
de l’òpera francesa heretada per
Massenet i Saint-Saëns i els aires
renovadors del compositor ale-
many. Pelléas et Mélisande pren el
camí del mig, amb un llenguatge
tan personal que no tindrà conti-
nuïtat en la producció de Debussy.
De fet, el projecte operístic ante-
rior, amb llibret de CatuleMendès

(Rodrigue et Chimène) va quedar
inacabat, i els dos projectes tea-
trals següents (La chute de la mai-
son Usher i Le diable dans le bef-
froi) també quedaran sense con-
clouremalgrat les reconstruccions
pòstumes.
En el butlletí de la temporada

2011-2012 d’Amics del Liceu, el
musicòleg Philip Weller afirma
amb encert que Pelléas et Mélisan-
deés unaobra radical però no revo-
lucionària. En efecte, la radicalitat
rau en el seu llenguatge musical,
començant per una orquestra que
diu el que no escoltem en el cant o
en les paraules del llibret que, més
que narrar, insinuen. Allunyada
del plantejament programàtic de
Wagner o del caràcter arquitectò-
nic i estructural de l’òpera italiana,

la pàgina debussyniana planteja un
contínuum musical amb un clar
pla psicològic, com el Boris Godu-
nov de Mussorgski. Psicologisme
subtil, en tot cas, que s’entreveu en
la conversa cantadaque tan bédefi-
neix el caràcter vocal de l’òpera
del músic francès.

Atent a la prosòdia de la llengua,
Debussy va escriure el que es pot
definir com un perfecte treball fet
a base de miniatures, de petits mi-
crocosmos a l’interior del granuni-
vers que és Pelléas et Mélisande.
Per això sempre li han escaigut,
per abordar el rol femení protago-
nista, cantants com la sopranoVic-
tòria dels Àngels, tan minuciosa i
perfeccionista a l’hora de dir allò
que cantava: la seva gravació de
1956 continua sent, en aquest sen-
tit, una cita inel·ludible.

Tornem, però, a la partitura: els
ressons wagnerians deixen sentir-
se al llarg de les poc més de tres
hores de durada de l’obra, tot i el
llenguatgepersonalíssimdeDebus-
sy. Personalitat que s’encarna en la
immanència de la música enfront
de la contingència del llibret de
Maurice Polydore iMarie Bernard
Maeterlinck. Tot plegat, en el con-
junt d’una òpera d’acció interior,
molt difícil de posar en escena per
la seva ambigüitat i ambivalència.
Dues característiques que, no obs-
tant això, converteixen Pelléas et
Mélisande en una obra d’innegable
compromís estètic però també
ètic, sent com és, com en el cas de
Tristany i Isolda i Parsifal, una
obrade (re)coneixement (Mélisan-
de i Pelléas) i d’(auto)coneixement
(Golaud).

L’òpera de Debussy es va estre-
nar a l’Opéra Comique de París el
1902 (a l’Opéra Garnier no hi va
aparèixer fins el 1977). Malgrat el

rebuig inicial, va tenir èxit, i fins i
tot va dividir la crítica, consterna-
da davant els aires de modernitat
que imposava la partitura. Una pà-
gina que, com dèiem abans, marca
una sensació de no-retorn, d’im-
possibilitat de fermarxa enrere. Ja
havia passat en períodes anteriors
en la història europea i amb títols
com L’incoronazione di Poppea,
DonGiovanni, Boris Godunov, Par-
sifaloFalstaff. I passariamés enda-
vant ambWozzeck.

Estatisme i malenconia
Ara, Pelléas et Mélisande torna a
presentar-se a Barcelona, on es va
veure per primera vegada el 1919.
Va ser a l’escenari del Teatre Tívo-
li, perquè al Liceu no s’hi va repre-
sentar fins el 1930. Hi va reaparèi-
xer en dues ocasionsmés, el 1940 i
el 1963, aquest últimany ambposa-
da en escena de Jean Cocteau. En-
tre el 27 de juny i el 7 de juliol, serà
el nord-americà Robert Wilson
l’encarregat de visualitzar un títol
carregat de contradiccions i que
sempre ha defugit el naturalisme
per la seva atemporalitat i, fins i
tot, pel seu caràcter metaespacial.
Per això, Wilson opta pel camí de
l’estatisme, sempre al servei de la
malenconia i de la sinuositat de la
partitura, amb no poques referèn-
cies, en el tractament de la llum, a
la cèlebre Lichtregie de Wieland
Wagner.
Fidel al seu estil, i després d’ha-

ver passejat l’espectacle per Salz-
burg, París iMadrid, el director te-
xà torna a Barcelona per convidar-
nos a encalçar els llargs cabells de
Mélisande de la mà de Claude De-
bussy, de qui enguany celebrem el
150è aniversari del seu naixement
i també el 110è de l’estrena a París
de la seva obra mestra. |

Wilson ha defugit el
naturalisme per posar
en escena una obra
de llums i d’ombres,
d’acció interior
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‘Pelléas etMélisande’Coincidint ambel 150è aniversari del naixementdeDebussy, torna aBarcelona
la sevaúnica òpera acabada, ambuna celebradaproduccióque jaha visitat diverses ciutats europees

Debussy, l’òpera entre dues aigües

A la imatge,
un moment del
muntatge de
l’òpera ‘Pelléas et
Mélisande’
dissenyat per
Robert Wilson i
que es podrà veure
al Liceu
FOTO CHRISTIAN LEIBER


