
38
cultura

DISSABTE, 11 DE GENER DEL 2014 ara

MÚSICA

Broadway en versió simfònica, a L’Auditori

L’Orquestra Simfònica de Barcelo-
na es llança al musical. Avui i demà
interpretarà temes de grans musi-
cals de Broadway amb les veus de
cinc actors i un director que vénen
del West End anglès.

L’aposta de L’Auditori s’explica
per la necessitat d’ampliar el seu pú-
blic habitual, una jugada que ha sor-
tit rodona si es té en compte que
quasi s’han exhaurit entrades –de
4.000 localitats–, amb un 70% de
públic no abonat. “El musical parla
directament a tothom. Sovint l’òpe-
ra comporta dificultats amb la llen-
gua o amb la complexitat de la mú-
sica, i el musical es canta de mane-
ra més similar a una conversa i, per
tant, és més comprensible. Però les
idees i la poesia dels musicals són
superbs”, defensa el director.

Per als intèrprets, cantar amb
una orquestra al darrere i poder-se

concentrar només en la veu, sense
haver de ballar i actuar, és un luxe
inigualable. “Jo vaig ser format en
música clàssica –diu el tenor John
Addison, que també ha actuat en
obres mítiques com My fair lady,
Sweeney Todd, Els miserables i El
fantasma de l’òpera–. Cantar amb
una orquestra tan gran és un luxe,
sona brutal. A Londres solem cantar
amb quinze o vint músics”.

Els actors traslladaran a Barcelo-
na un segell musical del West End
que és inigualable. “Els musicals, a
Anglaterra, més aviat són una ope-
reta, on tot és cantat. A Broadway,
en canvi, hi ha grans autors que fan

el guió i les obres tenen dues carac-
terístiques bàsiques: el vodevil, amb
escenes dialogades, i la tradició jue-
va”, afirma Purvis. “Sobretot els
musicals clàssics americans són
obres per sentir-se bé, seure al tea-
tre i oblidar-se de tot”, afegeix el
cantant. Curiosament, director i ac-
tor coincideixen en un dels seus
musicals preferits, i no és un clàssic:
és Chess, una història de jugadors
d’escacs en plena Guerra Freda que
van compondre els antics membres
d’ABBA.

Un homenatge a Shakespeare
El repertori del concert està farcit
de peces reconeixibles. La primera
part és un homenatge a Shakespe-
are a través dels autors que van uti-
litzar els seus arguments en musi-
cals. És el cas de Leonard Bernstein,
que a West Side story es va inspirar
en Romeu i Julieta; del Kiss me, Ka-
te, de Cole Porter, que es basa en
L’amansiment de la fúria, i The bo-
ys from Syracuse, de Richard Rod-
gers, que beu de La comèdia dels er-
rors. “Les estructures de les seves
obres són tan clares que funcionen
molt bé en musicals. Shakespeare
està amagat en moltes obres. Els au-
tors hi recorren automàticament
quan escriuen”, diu Purvis.

La segona part del concert és pur
divertimento: Evita i El fantasma de
l’òpera d’Andrew Lloyd Weber i Els
miserables de Schönberg, entre al-
tres. Per què els ha escollit? “Fan un
xou bonic –respon, rient, Purvis–.
Sempre has de fer un programa que
tingui sentit internament i que, a
sobre, funcioni”.e

L.S.

BARCELONA. El director Robert
Purvis descansa en un dels cameri-
nos de L’Audirori, en l’entreacte
d’un assaig del concert L’OBC i Bro-
adway. S’incorpora i, somrient, salu-
da en català. Quan va saber que vin-
dria a treballar a Barcelona va voler
aprendre’s, com a mínim, els núme-
ros en castellà. Va descobrir que al
McDonald’s de Manchester hi havia
un treballador estranger, que ell va
identificar com a espanyol. Li va de-
manar ajuda i va resultar que era un
català que es va convertir fugaçment
en el seu mestre. “El primer que has
de fer com a director és aprendre’t
els números en la llengua del lloc on
actues”, diu taxatiu.

L’estada a la ciutat serà prou breu
perquè no necessiti dir res més que
“del compàs tres al noranta-dos”,
diu. Avui i demà el director musical
–que a Londres ha fet anar la batu-
ta a Chicago, El fantasma de l’òpera
i al Kiss me, Kate de la Royal Shakes-
peare Company– capitanejarà l’Or-
questra Simfònica de Barcelona en
dos concerts consagrats al musical,
amb cinc cantants habituals del
West End anglès, l’altra Meca del
musical juntament amb Broadway:
Deborah Myers, Louisa Lydell, Ian
Virgo, John Addison i Adrian Der
Gregorian.

L’OBC en un assaig aquesta setmana amb Robert Purvis a la batuta i cinc intèrprets
anglesos a les veus. PERE TORDERA

L’OBC interpreta, amb actors anglesos, temes de musicals com ‘West Side story’ i ‘Els miserables’

Un succedani commemora
100 anys de ‘Parsifal’ al Liceu

blir. Va ser un dels capítols més co-
loristes de la petita gran història del
wagnerianisme a Catalunya, una fi-
ta de ressò més local que global
(molts llibres de referència l’igno-
ren o bé la comenten de passada, en-
jogassats), però fita al cap i a la fi.

Amb una direcció artística al tea-
tre poc amant de les celebracions
marcades pel calendari (pensem en
els tristois concerts Verdi), ha estat
el Círculo del Liceo l’entitat que ha
tirat endavant aquest homenatge
justificat en origen, tot i que insatis-
factori en resultats. Fer una repre-
sentació íntegra de l’obra estava fo-
ra de l’abast, i més quan fa tres anys
el Liceu va estrenar una nova (i es-
plèndida) producció que no estaria
malament que algun dia tornés a
l’escenari de la Rambla. Fer algun
acte a Montserrat, la muntanya que
alguns identifiquen com el Monsal-
vat wagnerià, tampoc ha estat pos-
sible, mentre que els dormilegues
hauran agraït que la pensada d’un
fantasiós col·lega (recrear la sessió
de matinada primigènia) no hagi
passat de l’estadi d’ocurrència.

El muntatge de Carlos Padrissa va combinar el so de
gravacions amb intervencions en directe. TONI ALBIR / EFE

Carlus Padrissa ha estat final-
ment el responsable d’un espectacle
convertit en un succedani en petit
del muntatge de Parsifal que un dels
caps visibles de La Fura dels Baus va
presentar l’any passat a Colònia;
una selecció de moments aïllats,
com els vells discos d’extractes ope-
rístics, que resseguien el fil de la tra-
ma, sense que aquesta acabés de ser
gaire entenedora per als no iniciats
en els arcans parsifalians. Potser
aquest era el quid de la qüestió, fer
un acte de consum intern, d’autoce-
lebració, sense convidar a la reflexió
sobre quin significat té l’obra avui

en dia o quin és el paper de Wagner
ara a Barcelona: ¿és una ciutat wag-
neriana o només amb wagnerians
hiperactius?

Va ser un gust tornar al Foyer li-
quidat per l’anterior direcció liceis-
ta, però per ser un acte de poc més
d’una hora de durada, la dispersió va
ser excessiva. L’oïda passava sense
transició del so de gravacions realit-
zades al Liceu a intervencions en di-
recte acompanyades pel piano es-
forçat de Veronique Werklé amb un
equip vocal amb alts i baixos (entre
els primers, un eficaç Christopher
Robertson i una sorprenent Kundry
de María Hinojosa).

Dispersió lingüística
Les pantalles mostraven tant esce-
nes del muntatge de Colònia com
imatges de representacions liceis-
tes i detalls de programes de mà on
amb prou feines es veia poc més que
el dia de la funció. Els moments més
intensos van ser els que combina-
ven la veu de Francesc Viñas, prota-
gonista el 1913, amb escenes del
Parsifal cinematogràfic de Daniel
Mangrané, rodat el 1951 a Montser-
rat, tot i que va accentuar la disper-
sió lingüística: la música de Wagner
va sonar en alemany, català i italià
(la llengua de l’estrena liceista). Al-
menys, el pa era molt bo. e

‘Parsifal 13/14’
FOYER DEL GRAN TEATRE DEL LICEU
9 de gener

XAVIER CESTER

Les bones intencions són
d’agrair, encara que no
sempre són suficients en
elles mateixes, com la
commemoració del cen-

tenari de l’estrena de Parsifal a Bar-
celona evidencia. El 31 de desembre
del 1913 el Gran Teatre del Liceu va
voler ser el primer a representar, de
forma legal (altres teatres ja s’havi-
en avançat sense permís), l’última
obra de Wagner, aprofitant que ex-
piraven els 30 anys d’exclusiva que
tenia el Festival de Bayreuth sobre
la peça. Per aconseguir l’objectiu, la
funció va començar cap a les 11 de
la nit, amb l’enginyós subterfugi de
la diferència horària amb Alemanya
que ara alguns volen tornar a esta-

Crítica

Celebració
El Liceu va
estrenar
‘Parsifal’ el 31
de desembre
del 1913

Aposta
L’Auditori vol
ampliar el seu
públic i ha
atret sobretot
espectadors
no abonats


