
DIJOUS, 19 DESEMBRE 2013 C U L T U R A LAVANGUARDIA 41

L’espectaclemultimèdiaPar-
sifal 13/14 (Foyer del Liceu, 9
de gener, 20 h, 350 entrades
en venda) recupera elements
com les campanes tu-
bulars que el Palau
va construir per
a Parsifal, un
enreg i s t ra -
ment de
Francesc Vi-
ñas de princi-
pis de segle
XX o imatges
d’un film del
1951 que home-
natja l’òpera.

Esforços lloables

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

C
arlus Padrissa ho ha
aconseguit: Barcelo-
na tindrà la seva cele-
bració del centenari
de la primera repre-

sentació de Parsifal a la ciutat.
Per al noi de Moià, el poble del

wagnerià tenor Viñas, no és una
efemèride qualsevol, com tampoc
no ho és per a la capital catalana,
ja que va aconseguir ser la prime-
ra ciutat a representar l’obra en
vèncer els drets de Bayreuth, 30
anys després de la mort de Wag-
ner. El Liceu va aprofitar la dife-
rència horària i es va avançar més
d’una hora a teatres de tot Euro-
pa, representant-la quan encara
no eren les onze de la nit del 31 de
desembre del 1913 i a Alemanya ja
estaven a punt de canviar l’any.
Ara, amb la complicitat i l’em-

penta de la Comissió de Música
del Cercle del Liceu –que s’ha
llançat a organitzar l’aventura,
per a la qual cosa ha aconseguit
aportacions d’empreses i que el
GranTeatre cedeixi el Foyer i l’as-
sistència tècnica–, l’artista furer
està en condicions de posar en sol-
fa un peculiar espectaclemultimè-
dia d’una hora i escaig que es veu-
rà únicament el 9 de gener (les en-
trades ja són a la venda al Liceu).
Hi recupera tota mena de mate-
rial històric, combinant-lo amb
elements de la producció deParsi-
fal que va estrenar aquesta prima-
vera a Alemanya per encàrrec de
l’Òpera de Colònia. Accions com
coure pa in situ, símbol de la gene-

ració de vida –Triticum posarà
un forn de 400 quilos al Foyer–,
que després es reparteix amb el vi
entre el públic.
La producció és de mínims i el

contracte de Padrissa, simbòlic:
d’un euro. Pur amor a l’art.
“Utilitzarem els discos de pe-

dra que el tenor Viñas va gravar a
NovaYork el 1912 i que hemacon-
seguit per internet –explica Pa-
drissa–, molt primitiu i molt emo-
cionant. I també hi serà present
virtualment el baix Matti Salmi-
nen, que fa 40 anys que interpreta
el personatge de Gurnemanz”.
Aquesta presència del passat com-
binarà amb l’actuació real del barí-

ton Christopher Roberston
com Amfortas, un personat-
ge que Padrissa fa que sigui
meitat Nietzsche, l’admirador
i detractor de Wagner.
L’audiovisual que ha ideat ar-

renca com elmuntatge de Colò-
nia, amb la mort d’Ayrton Senna
conduint –“la mort com a conse-
llera”, adverteix el furer–, per des-
prés utilitzar fragments de la
pel·lícula Parsifal que va rodar
Daniel Mangrané el 1951, així
com escenes d’algunes de les 108
funcions de l’òpera representades
al Liceu i altres documents grà-
fics. El xou incorporarà a més les
campanes tubulars –“símbol de la

transformació”– que el Palau de
laMúsica va construir per a la pri-
mera interpretació de Parsifal i
que després van inspirar a Gaudí
el carilló de la Sagrada Família.
“Wagner era un avançat al seu

temps que parlava en aquest, el
seu rèquiem, de la relativitat del
temps i l’espai i del domini de l’ho-
me sobre ells.Parsifal és un viat-

ge a l’interior que ens recor-
da el poder de transforma-
ció, cosa que encaixa
amb un canvi d’any”,
apunta Padrissa.

La il·lusió per mun-
tar unParsifal a Barce-
lona pel Cap d’Any del
2013 li ve al furer del
2005, quanhova plante-

jar a la llavors nouvingu-
da directora del Liceu Rosa

Cullell. La proposta va quedar
en un mer enunciat i va coincidir
a més que el Liceu encarregava
una producció pròpia, la que es va
estrenar el 2011 amb muntatge de
Claus Guth. Però Padrissa no va
llançar la tovallola. Aquest setem-
bre va voler aprofitar el Parsifal
en concert de la Simfònica del Li-
ceu aMontserrat per fer un mun-
tatge a l’exterior delmonestir, ins-
pirat en el que ell mateix va crear
per inaugurar el Teatre Musical
de Linz, a Àustria, però l’ERO del
Liceu va malmetre també això.

“Fins que em van suggerir
parlar amb la gent del Cercle, que
han resultat ser els cavallers del
Greal”, conclou. ElCercle ésmece-
nes del Liceu, però fins avui no ha-
via organitzat un espectacle que
no fos només per als seus socis.c

CRÍT ICA DE MÚSICA CLÀSSICA

Carlus Padrissa davant les vidrieres wagnerianes del Cercle

Residències Musicals

Intèrpret: Pau Codina, violoncel
Lloc i data: Fundació la Pedrera
(15/XII/2013)

JORGE DE PERSIA

Aquestes experiències entorn
del model de Residència, en què
jovesmúsics seleccionats progra-
men en format i contingut al-
guns concerts, estan aconse-

guint eco a Barcelona. La vida
musical a Catalunya mereix una
seriosa reflexió, no pel simple fet
d’estar passant per una crisi, si-
nó perquè presenta alhora sig-
nes molt encoratjadors i positius
en un context contradictori. I no
són mers brots sinó el resultat
d’un procés d’atenció a l’educa-
ció. Un exemple: des de l’octu-
bre passat la Pedrera ha atès la
capacitat del molt jove violonce-
lista Pau Codina que els últims
anys (en total amb prou feines

en suma 25, nascut a Barcelona
el 1988) ha crescut de forma no-
tòria en tècnica i musicalment.
Després d’estudis a Londres con-
tinua actualment a Brussel·les, a
la Chapelle Reine Elisabeth.
He pogut escoltar el seu reci-

tal inaugural (octubre) amb un
programa compromès, variat i
d’entitat: la Suite núm. 3, de
Bach, i la Suite de Gaspar Cassa-
dó, i, a la segona part, la Sonata
núm. 1 op 38, de Brahms (acom-
panyat en aquest cas per una al-
tra de les joves figures del nostre
panorama nou, el pianista Marc
Heredia, esperem que protago-
nista al seu torn del proper any

de Residències. I també el con-
cert de cambra amb piano, violí i
viola, amb una obra del calibre
del Quartet núm. 3 en do menor,
de Brahms, amb bona participa-
ció de Lilit Grigorian, piano; Lia
Petrova, violí, i M.A. Rodríguez
Olivera, viola.
Codina ens va deixar versions

brillants en el seu recital primer,
toca amb naturalitat, davant les
grans dificultats del repertori i
sobretot musicalitat, d’aquella
que sorgeix d’un trajecte inte-
rior. Molt bon so en matisos, ho-
mogeni, fins i tot diria amb perso-
nalitat, alhora que una cuidada
feina estilística (Bach) i una quo-

ta de gràcia i virtuosisme a la Sui-
te de Cassadó. En el Quartet del
dia 15, la seva presència va ser no-
table en sensibilitat i ajust, enca-
ra que –bé per l’instrument, o
per característiques de la sala–
el seu volum no va assolir la pre-
sència que Brahms li confereix
en les parts concertades.
Un excel·lent camí d’esforç

lloable que sens dubte ens ha de
deixar molts moments grats. Els
nostres joves necessiten escena-
ris, comprensió, suport pel que
fa a disposar d’instruments ade-
quats, sentir l’exigència del pú-
blic; són el futur... Estiguem al
cas, si volem ser alguna cosa.c

Troballes per a
‘Parsifal 13/14’

MANÉ ESPINOSA

El Cercle del Liceu celebra els 100 anys de l’estrena de l’òpera deWagner amb unmuntatge de Padrissa

Parsifal, laconnexióBarcelona

Mélange.
Sonarà un disc
de pedra del
tenor Viñas (a
dalt com a
Parsifal , al
1913), junta-
ment amb
l’actuació de
Christopher
Roberston
com Am-
fortas/Nietzs-
che, vestit de
Chu Uroz


