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‘Boulevard Solitude’ recrea
al Liceu «la jungla de la vida»

MÚSICA 3 ESTRENA

b

MARTA CERVERA
BARCELONA

La primera òpera de
Henze arriba al coliseu
barceloní en un
muntatge de Lehnhoff

B
oulevard Solitude, la prime-
ra òpera de l’alemany Hans
Werner Henze, un dels
compositors clau de la se-

gona meitat del segle XX, s’estrena
aquest vespre a Espanya al Liceu
(20.30 hores). El director d’escena Ni-
kolaus Lehnhoff (ha muntat Parsifal,
de Wagner, i El cas Makropoulos, de
Janácek, al coliseu barceloní) ha tin-
gut molt a veure amb la recuperació
d’aquesta obra que combina música
tonal i atonal.

Henze, que té previst assistir a
l’estrena a Barcelona, utilitza el mite
de Manon per parlar del buit de la

societat occidental després de la se-
gona guerra mundial que ell va pa-
tir en carn pròpia. La concepció i du-
rada de Boulevard Solitude no tenen
res a veure amb la maratoniana Ma-
non Lescaut de Puccini que es va veu-
re al desembre. Aquesta només dura
una hora i mitja.

IMPACTE / «Jo tenia 12 anys quan es
va estrenar la primera òpera de Hen-
ze a Hamburg el 1952», recorda Ni-
kolaus Lehnhoff. «Hi vaig assistir
amb els meus pares, que eren abo-
nats, i em va impactar. Al meu cos-
tat hi tenia el famós Erich Ponto,
que va estrenar L’òpera de tres rals de
Kurt Weill». L’experiència va quedar
gravada en la seva memòria. Per
això, quan al Covent Garden li van
proposar muntar una òpera del
compositor amb motiu del seu 75è
aniversari no ho va dubtar ni un mi-
nut. «Vaig anar a trobar Henze a
Itàlia per parlar-li de Boulevard Solitu-

de però gairebé ens vam enfadar per-
què ell, com és lògic, volia presentar
la seva última obra i no la primera
que va fer». L’enorme èxit que va te-
nir la proposta els va reconciliar.

Per Lehnhoff Boulevard Solitude és
plenament actual. «El buit existen-
cial que pateix el protagonista és
palpable avui dia. Hi ha molts joves
desorientats com Armand, l’únic
que estima Manon i l’únic que evo-
luciona en l’obra». I afegeix: «Ar-
mand busca el sentit de l’existència,
igual que altres personatges operís-
tics com Parsifal o Tannhäusser».

Lehnhoff ambienta l’acció als
anys 50 i la situa en una estació de
tren, un lloc de pas que representa
«una metàfora de la jungla de la vi-
da». Allà tots els personatges formen
un cercle sinistre al voltant d’Ar-
mand, incapaç de trencar-lo. «Té un
aire grotesc i vodevilesc que Henze
transmet amb una gran tècnica»,
destaca.H
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33 Laura Aikin (Manon) i Pär Lindskog (Armand), en un assaig.


