
EFEMÈRIDE CENTENÀRIA La nit de Cap d’Any del 1913 es va celebrar al Liceu una funció del «Parsifal» que forma part del llibre d’or de la institució
perquè just aquell dia es va aixecar la prohibició de representar l’obra fora de Bayreuth. Carlus Padrissa, un dels històrics fundadors de La Fura dels Baus,
commemorarà aquella fita amb un espectacle que es bastirà amb l’essència del que és un dels títols cabdals en la producció del compositor alemany
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Vídeos del Parsifal que La Fura
dels Baus va estrenar a Colònia,
gravacions antigues d’aquesta òpe-
ra i fragments interpretats en di-
recte pel baríton Cristopher Ro-
bertson formen Parsifal 13/14, el
muntatge de la companyia cata-
lana que es representarà davant de
quatre-centes persones al Foyer
del Gran Teatre del Liceu de Bar-
celona el dijous 9 de gener. El di-
rector de l’obra, el moianès Carlus
Padrissa, va comentar ahir al mig-
dia en la presentació del projecte
que la intenció inicial era posar en
escena l’òpera completa de Ri-
chard Wagner al teatre de la Ram-
bla la nit de Cap d’Any per com-
memorar el centenari de la pri-
mera representació.

Tal com va recordar Padrissa, el
31 de desembre del 1913, el Liceu
va ser el primer de representar
aquesta producció, que Wagner
havia prohibit que es muntés fora
de Bayreuth (Alemanya) fins tren-
ta anys després de la seva mort. «És
un fet històric molt important», va
subratllar el creador bagenc, refe-
rint-se a la jugada que va fer Bar-
celona, que va aprofitar la diferèn-
cia horària amb la resta d’Europa
per iniciar la funció de l’obra una
hora abans. La sessió va durar des
de la mitjanit del dia 31 fins a les 5
de la matinada del dia 1 del 1914,
any en què es complia el 30è ani-
versari de la mort de Wagner.

La voluntat de Padrissa no es va
poder dur a terme, però almenys
ha pogut muntar Parsifal 13/14 al
Foyer del Liceu. «Hem hagut de re-
baixar les expectatives, però l’im-
portant és celebrar aquest esdeve-
niment tan important», va dir el di-
rector, que va aprofitar l’oportu-
nitat per expressar la seva satisfac-
ció per «la transformació que està
vivint el Liceu» i felicitar «el nou
equip directiu, que té moltes ganes
de fer coses».

Carlus Padrissa va proposar els
anys  2005 i 2009 a «dos gestors di-
ferents» que el Gran Teatre el Liceu
produís Parsifal amb La Fura dels
Baus perquè «els seria més barat
que portar algú de fora» i «seria
més sonat». El projecte no va ar-
ribar a bon port i el grup va estre-
nar el títol wagnerià a la ciutat ale-

manya de Colònia, el març passat. 
Això no obstant, Padrissa no

va tirar la tovallola i es va dirigir al
Cercle del Liceu –«amb corbata po-
sada», va recordar– per demanar
col·laboració «als cavallers del
Sant Grial», segons va relatar. «Hi
ha hagut molt bona sintonia», va
assegurar l’històric membre de la
companyia nascuda a Moià, qui
«amb poc temps i moltes ganes» es
va posar a treballar en un muntatge
que «no és el Parsifal de Colònia,
sinó una altra cosa».

L’espectacle que es veurà al
Foyer del Liceu comença amb el
vídeo de la mort del pilot brasiler
de Fórmula 1 Ayrton Senna perquè
«Parsifal és l’obra pòstuma de
Wagner, és el seu rèquiem». L’ele-
ment principal de l’escenografia és
un forn, perquè «el pa i el vi estan
molt presents en l’obra i nosaltres
hem optat pel pa perquè el pa és
la vida», va aclarir el director.

El muntatge de Parsifal que La
Fura va presentar a Colònia tam-
bé jugava amb aquesta metàfora,
i durant les tres hores que durava
la representació un forner forne-
java pa i després el repartia entre
el públic. El baríton Cristopher
Robertson interpretarà en directe
alguns fragments de l’òpera, acom-
panyat al piano per Véronique
Werklé.

«D'aquesta manera, les veus
del present es barregen amb les del
passat», segons Padrissa, que va in-
corporar gravacions d’àudio molt
antigues, com una del principi
del segle XX del seu conciutadà i
tenor de renom Francesc Viñas.
Una campana de dos metres i sei-
xanta centímetres, que va ser cons-
truïda el 1892 per interpretar els
tons greus de les obres de Wagner,
és un altre dels elements fona-
mentals de l’escenografia.

Amb aquests ingredients, La
Fura dels Baus ha construït un
espectacle que pretén transmetre
el concepte «d’art global que Wag-
ner comparteix amb La Fura» i «la
idea que el temps és relatiu i l’ho-
me pot manipular-lo». I és que el
concepte de transformació és un
altre dels missatges de l’obra de
Wagner que Carlus Padrissa va
ressaltar i que considera «molt
adequat» en temps de crisi.
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La Fura dels Baus estrenarà al Liceu un
espectacle basat en el «Parsifal» de Wagner
El moianès Carlus Padrissa dirigirà el 9 de gener un muntatge que recordarà la representació que va tenir lloc el 1913

Carlus Padrissa (en primer terme), l’agost d’aquest any a Moià
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A dos quarts d’11 menys cinc
minuts del 31 de desembre de
l’any 1913 es va alçar el teló del Li-
ceu per iniciar una representació
de Parsifal destinada a passar a
la història. El testament de Wag-
ner deixava clar que no es podia
representar l’obra fora de la loca-
litat bavaresa de Bayreuth, on va
crear un festival per muntar les
seves òperes, fins que no ha-
guessin passat trenta anys de la
seva mort. El compositor va tras-
passar el 1883 i, per tant, el ter-
mini complia un cop haguessin
sonat les campanes d’entrada a
l’any 1914. Barcelona, aprofitant
que tenia un horari avançat res-
pecte del centre del continent, es
va anticipar i encavalcant dos
dies va omplir el Liceu amb el
primer Parsifal autoritzat, que va
acabar a les 5 del matí.

El ressò d’aquella curiosa his-
tòria ha retornat enguany amb
motiu de la commemoració del
bicentenari del naixement de
Wagner (1813-1883). El paper
de Parsifal en l’esmentada funció
va anar a càrrec del tenor moia-
nès Francesc Viñas, un cantant
wagnerià de primer ordre de qui
al llarg d’aquest estiu s’ha re-
cordat que va néixer fa 150 anys.
L’artista bagenc va néixer el 1863
a Moià i va morir el 1933 a Bar-
celona després d’una reeixida
trajectòria que el corona com
una de les veus més reconegudes
de la seva època. El furero Carlus
Padrissa va crear el seu particu-
lar homenatge a Francesc Vi-
ñas el mes d’agost passat amb un
espectacle durant el festival que
porta el nom del tenor en què va
recrear la seva vida a la casa que
va tenir a la localitat moianesa i
que actualment està deshabita-
da tot i que ben conservada.
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El tenor moianès
Francesc Viñas va
triomfar en una
insòlita funció de
Cap d’Any al Liceu

El tenor Francesc Viñas, en el «Parsifal» del 1913 al Liceu
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