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ElMuseu d’Història deCatalunyamostra les escenes de Parsifal iTristany i Isolda que Gual va pintar per complementar els dibuixos que decoraven la seu del carrer Sèneca

El jardí de Klingsor o noies flors, una de les dotze teles de Gual que representa l’acte II de Parsifal

S’exposa per primer cop en dècades el conjunt decoratiu que Adrià Gual va pintar per a l’AssociacióWagneriana

Troballadelwagnerismecatalà

BIBLIOTECA DE CATALUNYA

MARC ARIAS

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

E s tracta d’un dels
conjunts decoratius
més vistosos de la
iconografiawagneri-
ana europea, i la tro-

balla il·lustra la febre que va des-
pertar l’obra de Wagner en la
segona generació del modernis-
me, la de Sert, Roig, Elias, Torres
García, Clarà, Xiró, Gual... artis-
tes que van representar i reinter-
pretar l’obra del compositor.
Els plafons que Adrià Gual va

pintar entre el 1903 i el 1904 per
encàrrec de l’Associació Wagne-
riana per complementar amb es-
cenes de Parsifal i de Tristany i
Isolda els dibuixos dels personat-
ges que decoraven la primera seu
estable de l’associació, al carrer
Sèneca de Barcelona, han apare-
gut ara (fa quatre anys), molt ben
enrotllats i amb escassa necessi-
tat de restauració, al fons Joa-
quimPena de la Biblioteca deCa-
talunya. Hi eren des dels anys
quaranta, sense que la família
Gual, hereva del dramaturg, en
tingués ni idea. Ara, per primera
vegada en tot aquest temps,
aquestes dotze teles, que fins ara
només eren conegudes per unes
antigues fotografies que donaven
testimoni de la sala de concerts,
es poden contemplar a la mostra

Richard Wagner i Adrià Gual. Els
plafons perduts de l’Associació
Wagneriana, que serà al Museu
d’Història de Catalunya fins al 29
de maig, dins de les celebracions
del bicentenariWagner i el cente-
nari de l’Institut del Teatre.
“Enaquell temps era usual viat-

jar a Bayreuth i comprar postals i
il·lustracions de l’obra de Wag-
ner. El musicòleg Joaquim Pena,
que pertanyia a aquesta segona
generació del modernisme i

col·laborava, per exemple, a fer
traduir partitures al català, va
dur de París una sèrie de dibui-
xos figuratius de l’il·lustrador ale-
manyFranz Stassen que reprodu-
ïen els personatges de Parsifal i
Tristany i Isolda, amb què va de-
corar la sala deMúsica de l’Asso-
ciacióWagneriana, de la qual Pe-
na era almamàter”, explica la co-
missària i historiadora de l’art,
Lourdes Jiménez. “I com que
eren amics, Pena devia encarre-

gar a Gual –que, juntament amb
Rogelio de Egusquiza i Mariano
Fortuny i Madrazo, forma part
dels artistes espanyols més com-
plets a l’hora de traduir en imat-
ges l’obra wagneriana– unes
teles escenogràfiques per situar
sobre els dibuixos de l’artista
alemany”. Gual hi fa una síntesi
dels principals escenaris dels dos
drames –i els va apropar al cata-
lanisme en situar Parsifal a
Montserrat– i opta per una visió

simbolista dels espais, amb una
estilització, esquematisme i com-
posició atrevida que l’acosten a
l’expressionisme.
A part dels plafons de Gual, al

Museu d’Història de Catalunya
s’exposen obres coetànies d’al-
tres artistes i corrents europeus,
que il·lustren la fascinació que
Wagner va exercir sobre el mo-

dernisme català. Sense anar més
lluny, la gran tela de Pau Roig so-
bre Lohengrin, que sol estar pen-
jada a la Conselleria de Cultura,
al PalauMarc, i abans a la casa de
música Cassadó i Moreu.
Entre altres activitats, la comis-

sària malaguenya Lourdes Ji-
ménez va oferir aquest divendres
una conferència a les instal·la-
cions modernistes del Cercle del
Liceu en què va desgranar curio-
sitats, com el fet que Pena exigís
al Liceu que enviés Soler i Rovi-
rosa a Bayreuth “perquè veiés
com es muntava una escenogra-
fia de Wagner”.c
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COMPRA DE TIQUETS I DONATIUS
BANESTO COMPTE: 0030 2089 16 0001847271
LA CAIXA COMPTE: 2100 0010 30 0202367324

A LA NOTORIETAT i L’EXCEL·LÈNCIA
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Cap persona sense llar

INFORMACIÓ i INSCRIPCIONS:

La comissària Lourdes
Jiménez va parlar de
la febre per Wagner
del modernisme català
al Cercle del Liceu


