
10.1.2014

L’
home perfecte és
aquell que no té dona,
nial·lota,niex,nimare,
ni fills, ni germans, ni
amics. La meva musa

Alícia Beltran afegeix: “Ni ideologies
de capmena; l’home perfecte només
ha d’estimar les arts i ami”.

La meva musa Alícia creu que els
millors són els mallorquins, i hauri-
endesercatalogatscomabéd’interès
cultural. Per als mallorquins, la dona
ésunvalor. Iperaixòmateix, tambéés
el seu talód’Aquil·les. Si pensamen la
famosa escombreta de WC valorada
en 375 euros que tenia JaumeMatas,
entendremtotelque l’expresidentera
capaç de fer per Maite Areal, com
aconseguir-li una feina i un palauet.
“Matasésungrangestor,perònodels
fons públics, sinó de la seva pròpia
imatge”, li recriminà Pedro Horrach
al primer judici a l’Audiència Provin-
cial. Potser també era un bon gestor
del seumatrimoni, sempreperdavant
dels ciutadans que governava.

Diu n’Alícia que elmallorquí és un
senyor amb totes les dones, i tracta la
sevacomaunamarquesa.Malgrat ser
ducdePalma,Urdangarinnohasabut
protegir l’honorde la infanta.El fiscal
més temut pels corruptes va arribar
finsa l’exjugadord’handbol,peròdes-
préssorprenguéatothomenconside-
rarqueCristinadeBorbónohauriade
declarar, atès que segurament desco-
neixia què feia el seumarit. Horrach
actuava comunautèntic cavallerma-
llorquí, capaç d’avantposar una sola
donaatota lasocietat,mentre la titlla-
va públicament d’enganyada. Així,
Horrach iel jutgeJoséCastroesbara-
llaren per una dona i la seva imputa-
ció.

Si fem cas del primer paràgraf, ni
Horrachni el jutgeCastro sónhomes
perfectes. Però això no lleva queme-
reixin ser catalogats com a bé d’inte-
rès cultural, donin el seu nom a la
Rambla i els facin unmonument ba-
tent-se en duel. Davant del rei.
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L’home de la llança

R
ichard Wagner va covar la
composiciódeParsifal, la se-
va darrera òpera, durant 37
anys. La va estrenar a Bay-
reuth ivaposarunacondició:

no es podria representar enllocmés del
món fins trenta anys després de la seva
mort.NovaYork iAmsterdamesvansal-
tar aquesta prohibició. Barcelona, en
canvi, comtantes altres ciutats amb tra-
diciómusical, va esperar fins a l’1 de ge-
ner de 1914 per estrenar-la. Bé, de fet, el
Liceu també va fer una petitamartinga-
laperpoderser laprimeraciutatarepre-
sentar l’obra definitiva deWagner. Amb
el permís dels hereus del compositor, i
aprofitant el fet que els fusos horaris de
Bayreuth i Barcelonamarcaven una ho-
radediferència,aquívancomençar lare-
presentació abans de les onze de la nit
perquè quedés, per als annals, que aquí
s’havia estrenat el 31 de desembre de
1913.Tot iqueeraunesdeveniment llar-
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gament esperat, el Liceuno es va omplir
i, encadascundelsdosentreactes,molts
melòmans se’nvan tornara casa.Noens
hauria d’estranyar, perquè la funció va
acabara lescincde lamatinada.Segones
les cròniques de l’època, pocs especta-
dors van veure comel jove Parsifal, l’es-
collit, recuperava l’anhelada llança enel
darrer acte. Ahir, al Foyeur del Liceu, es
vacelebrarel centenarid’aquellaefemè-
ride amb un espectacle multimèdia a
càrrec de La Fura dels Baus. Atès que la
d’ahir va ser una perfomance que –in-
comprensiblement–noesrepetirà, i atès
que escoltar cinc hores del Parsifal de
cop pot ser difícil de pair si no ets uns
wagnerià de pedra picada, una bona so-
lució per homenatjar aquella música i
aquellmomenthistòric ésmirar el capí-
tol dedicat al Parsifal de l’Òpera en te-
xans, possiblement un dels programes
mésoriginals imés intel·ligentsdelspri-
mers trenta anys de TV3.

L’etiqueta d’un compositor

E
ls barcelonins que van anar a
veure el Parsifal, ara fa cent
anys, es van trobar amb una
sorpresa en el decorat. En el
telódefonshihavia,pintades,

les muntanyes de Montserrat. Certa-
ment,Wagner havia escrit una anotació
a l’inici de l’òpera. Deia: “Dominis i cas-
tell del Graal, anomenat Mont Salvat,
amb els paisatges del nord de l’Espanya
gòtica”. Acabada la Guerra Civil,
Himmler, lamà dreta deHitler, va venir
aMontserrat pensant que aquí trobaria
el Sant Graal. En va, lògicament. La pe-
nya wagneriana de Catalunya, però, no
tan sols va fer-se seu el Parsifal per
aquesta localització geogràfica. Els ide-
als de nacionalisme de l’època, que aquí
volien entroncar amb lamodernitat eu-
ropea, van trobar-hi la dosi necessària
d’orgull nacional basat en les arrels èpi-
ques. En els nostres dies delicats, on so-
bra qualsevol relació o comparació amb

elnazismeimalauradamentnohihaset-
manaquenoensentimalguna,cap insti-
tuciónohagosathomenatjar aquella es-
trenadelParsifalcom,segurament,hau-
ria merescut. Ni a Quico Homs, posem
percas,nose lihaacuditagafaraquellhe-
roi nacional i convertir-lo enmetàfora.
ArturMaspodria seraquellParsifal que,
en l’últim acte, torna amb la llança cap
peravallperquèésunhomequejanone-
cessita les armes per imposar el seu cri-
teri. Ningú, per sort, no ha insinuat
aquest paral·lelisme. I és queWagner, al
margede lasevaaportaciómusical, ésun
personatge blasmat. “Cada vegada que
sentoWagner em vénen ganes d’envair
Polonia”,deiaWoodyAllenalcinema.La
frase ésmolt bona, i ha fet fortuna, però
ha provocat que tots aquells que passen
de l’òpera jutgin el compositor alemany
per unmunt de factors que no inclouen
la música. I a la vida, quan t’han penjat
una llufa, ja no hi ha qui te la tregui.

Xavier Bosch

Unmuntatge de Parsifal
al Liceu. PERE TORDERA

Allenhafetbromasobre
Wagner. PETERKNEFFEL/EFE


