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Els temps canvien i el que
abans eren unes grandioses
manifestacions wagnerianes
–com els sis immensos con-
certs que van tenir lloc en el
Palau de la Música, el 1913, a
més de la repercussió interna-
cional de la solemne estrena de
l’últim dia del 1913 de Parsifal–
avui adquireixen una altra di-
mensió. En comparació amb
aquells grans esdeveniments, la
commemoració del bicentenari
ha estat molt modesta, i si vo-
lem donar un cert relleu hem

d’incloure la nova visita del
Festival de Bayreuth a Barce-
lona, el setembre del 2012,
amb versions en concert de
L’holandès errant, Lohengrin i
Tristany i Isolda (d’aquesta
manera el públic del Liceu es
va estalviar gaudir del Lohen-
grin, el de les rates que aquell
any s’havia representat encara
a Bayreuth).
Centrant-nos estrictament

en l’any 2013-2014, hi ha hagut
concerts Wagner en el Liceu i
en el Palau de la Música (fins i
tot el d’Amics de l’Òpera de
Sabadell). Especial singularitat
va tenir la representació aïlla-
da de L’or del Rin, amb la qual
es va iniciar la Tetralogia ac-

tual al Gran Teatre del Liceu,
en la producció de Robert Car-
sen. un Rienzi retallat (com de
costum) també en forma de
concert, etcètera.
En definitiva, una modesta

però consistent celebració wag-
neriana que ha servit per man-
tenir una mica viva la tradició
de ciutat wagneriana que ha
tingut sempre Barcelona. Algu-
nes entitats també han realit-
zat cicles cinematogràfics: a la
Universitat, el Parsifal de
Daniel Mangrané; al Liceu, la
projecció de Los Nibelungos de
Fritz Lang, així com un interes-
sant simposi dedicat al tenor
Francesc Viñas a la seva pobla-
ció natal de Moià.

Clausura dels actes del bicentenari de Wagner

Bicentenarimodest però consistent
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Christopher Robertson (Amfortas), flanquejat pels també barítons Vicenç Esteve i Joan S. Colomer

Hi ha vetllades que són clau en la
història del Liceu i la d’ahir en el
Foyer, amb la desconstrucció de
Parsifal per obra i gràcia de Carlus
Padrissa, a tall de tancament dels
actes del bicentenari de Wagner,
n’és una. Res com una notable pa-
drissada per, de tant en tant, sacse-
jar els fonaments d’una magna
obra com la de Wagner i aconse-
guir de sobte que tantes qüestions
estètiques suposadament establer-
tes cobrin un nou sentit de proxi-
mitat i quotidianitat. Aquí és on el
furer va demostrar el seu geni.
El deMoià feia temps que esta-

va entossudit a celebrar adequa-
dament els cent anys d’aquella
primera funció de Parsifal a l’es-
cenari de la Rambla, el 31 de de-
sembre del 1913, quan el Liceu es
va avançar més d’una hora a tea-
tres de tot el món a representar
aquest rèquiem fora de Bayreuth,
una vegada transcorregudes les
tres dècades que el músic ale-
manyhavia estipulat coma exclu-
sivitat al seu testament.
Per què no s’havia de celebrar

de forma singular l’efemèride del
Liceu, si ja al seu dia s’havien
commemorat els 25, els 50 i fins
els 75 anys d’aquella gesta?
El furer esperava, per què no

dir-ho, rebre un encàrrec del Li-
ceu per portar l’obra a escena en
el bicentenari de Wagner, però
va acabar sent l’Òpera de Colònia
la que va apostar per la seva arris-
cada intepretació d’aquest emble-
màtic títol, estrenant-lo ni més ni
menys que el Divendres Sant.
Doncs bé, el que ahir es va po-

der veure en el Foyer del Liceu,
en representació única –350 en-
trades a la venda esgotades en un
tres i no res– va ser una adapta-
ció lliure de la producció del
2013 del teatre de Colònia, a la
qual Padrissa incorpora amb
nostàlgia elements vinculats a la
història de Parsifal en el Liceu.
Parsifal 13/14: un viatge en el
temps i en l’espai arrenca de la
mateixa manera que el muntatge
de Colònia, amb la projecció en
blanc i negre de la mort d’Ayrton
Senna al volant... per passar des-
prés a l’escena real, amb més
d’una dotzena d’extres molent
blat –entre ells algun crític d’òpe-

ra i fins i tot el secretari d’Amics
del Liceu– i un magnífic forner
–molt aplaudit Xevi Ramon Si-
mon de l’empresa Triticum– que
va pastant pa i coent-lo en un
forn, símbol aquí de la vida i la
reproducció cel·lular.

Aquesta litúrgia continuarà du-
rant tota la vetllada, per finalment
repartir entre el públic el pa resul-
tantmésuna copa de vi. És unPar-
sifal que recull en una missa laica
d’una hora i vint (i la participació
desinteressada de la majoria) tota
l’essència de l’homenatge a la
mort i la vida del rèquiemdeWag-
ner. Un Parsifal produït i impul-
sat pel Cercle del Liceu –“m’ha re-

cordat la meva època a Peralada”,
deia Luis López Lamadrid–, que
ha cregut en aquesta aventura del
teatre de la societat i per a la socie-
tat, i per a la qual el Liceu ha po-
sat totes les facilitats.
Amb l’impactant vestuari de

Chu Uroz en escena, Padrissa va
comptar en el musical amb un
Amfortas de luxe, el baríton
ChristopherRobertson, que debu-
tava en el Liceu, i una notable in-
tervenció deMaría Hinojosa com
Kundry, més la rèplica (cantant
en català) dels també barítons
Vicenç Esteve i Joan Sebastià Co-
lomer, amb frases de Parsifal i
Gurnemanz. I tot això ho combi-
nava amb talls de vídeo d’altres
Parsifal que han tingut lloc en el
Liceu: ara Plácido Domingo, ara
Matti Salminen... o la veu treta
d’un disc de pedra del tenor Vi-
ñas, que se sentia sobre escenes
de la pel·lícula deDanielMangra-
né rodada a Montserrat el 1951.

Allà a la platea, als peus de les
branques de romaní portades del
camp, hi havia la seva vídua,
Dulce, que recordava elsmolts pre-
mis que havia rebut la pel·lícula. I
uns seients més enllà el conseller
Mascarell, meravellat per “aques-
ta capacitat de relligar coses que té
La Fura i que els fa únics”. Altres
demésmelòmans van veure la pro-
posta com una simple curiositat.
Però de les que no s’obliden.c

Barcelona

Lluny de la febre d’anteriors generacions,
la ciutat ha acollit una trentena d’actes

Barcelona janoés
wagneriana?

L’exercici de nostàlgia
de La Fura acaba
amb el repartiment
entre el públic del pa
acabat d’enfornar
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T
ot i que lluny de la fe-
bre d’anteriors gene-
racions que manifes-
taven profusament
el seu amor perWag-

ner, l’actual Barcelona s’ha mos-
trat activa –i potser una mica dis-
persa– en la celebració del bicente-
nari del compositor alemany, su-
mant una trentena d’actes que ha
anat recollint a www.bicentena-
riwagner.cat, el web impulsat per
Amics del Liceu i vint entitats
més. Així, ja el setembre del 2012
desembarcaven els cossos artís-
tics de Bayreuth al Gran Teatre

oferint tres òperes en concert per
engegar, al cap de pocs dies, un ci-
cle de cinema a la Filmoteca deCa-
talunya. A l’aventura en memòria
de Wagner no només s’hi van

apuntar les institucions musicals
(Liceu, Cercle, Conservatori, Pa-
lau de la Música, L’Auditori,
Peralada, Schubertíada de Vila-
bertran o Ibercamera), sinó orga-

nitzacions de tot tipus. L’Associa-
ció Catalana d’Estudis Històrics i
Amics dels Museus de Catalunya
van organitzar conferències sobre
Wagner i Catalunya; l’Institut del
Teatre vamuntar un taller; l’Asso-
ciació de Ceramistes feia la seva
exposició; l’Escola deMúsics acos-
tava Wagner als nens; el Museu
d’Història de Catalunya exposava
els originals d’Adrià Gual (mos-
trant la influència que Wagner va
exercir en tots els estaments so-
cials barcelonins a la primeramei-
tat del segleXX) i la BibliotecaNa-
cional de Catalunya feia el mateix
amb el fons Joaquim Pena. I tot i
que les botigues del passeig de

Gràcia no es van implicar com en
altres temps, l’Associació per a
l’Estudi del Moble va muntar un
concurs i una ruta d’aparadors...
mentre el Castell Gala Dalí de Pú-
bol obria un recorregut wagnerià
de l’univers dalinià i les corals cata-
lanes interpretaven Tannhäuser.

Ha deixat Barcelona de serwag-
neriana? “Éspossible que la Barce-
lona d’avui i les seves institucions
se sentin menys arrelades al wag-
nerisme que les generacions ante-
riors, però és indubtable que és en-
cara una ciutat on l’esperit wag-
nerià persisteix”, conclou Manel
Bertran, impulsor del Grup Wag-
ner d’Amics del Liceu.c

Carlus Padrissa desconstrueix l’òpera deWagner davant un Foyer entregat que aplaudeix la producció del Cercle del Liceu

Gran ‘Parsifal’debutxaca
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