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Meca dels devots de Wagner, la
ciutat alemanya de Bay-
reuth, capital de l’alta Fran-
cònia —poc més de 70.000

habitants—, és, cada estiu, lloc de pele-
grinatge dels wagnerians, que hi hono-
ren el seu sant patró tot escoltant al
Festspielhaus, el teatre construït entre
1872 i 1876 seguint les indicacions del
propi músic, les òperes d’un dels compo-
sitors més revolucionaris de la història
de la música. Pensar en la possibilitat
que Bayreuth vagi a la recerca dels de-
vots en comptes que aquests s’hi despla-
cin, més que un somni és una quimera.
La fe, però, mou muntanyes, diuen. I la
fe indestructible dels wagnerians cata-
lans, circumstancialment potenciada
per la conjunció política, va fer possible
el miracle ara fa 50 anys. Barcelona va
ser Bayreuth durant 15 dies, del 16
d’abril a l’ 1 de maig de 1955, i el Liceu,
el seu Festspielhaus.

Pròleg. La vinculació del Festival de
Bayreuth amb Hitler des de la tardor de
1923, en què hi va fer la primera de
moltes visites —els néts de Wagner li
deien tiet Adolf—, fins al 1944, en què
hi va anar per última vegada, en va de-
terminar el futur. L’entrada de l’exèrcit
dels Estats Units a la ciutat el 14 d’abril
de 1945, després d’un previ i intens bom-
bardeig, va significar l’inici del procés
de depuració. La família Wagner va ser
sotmesa a les lleis de desnazificació,
amb la seva líder, Winifred, jove del
compositor, al capdavant i inclosa a la
categoria de “grans delinqüents nazis” i
totes les seves propietats confiscades
—al Festspielhaus els nord-americans
hi van fer tot tipus d’espectacles per en-
tretenir les tropes menys, no cal dir-ho,
òperes de Wagner. Les activitats del festi-
val no es van reprendre fins a l’estiu de
1951; l’associació Wagner-Hitler, que
l’aparell de propaganda de Goebbels ha-
via escampat eficientment arreu, però,
encara era una llosa que necessitaven
treure’s del damunt.

Al sud d’Europa, Barcelona es prepa-
rava la tardor de 1951 per celebrar el cin-

quantenari de l’Associació Wagneriana.
Josep Anselm Clavé va plantar el 1862 la
llavor de fe wagneriana a Catalunya diri-
gint en un concert dels cèlebres cors la
marxa del segon acte de Tannhäuser. La
llavor va germinar ràpidament i els
creients no van parar d’augmentar. La

commemoració de l’aniversari mereixia,
doncs, una gran celebració i s’hi va convi-
dar Wieland Wagner, un dels néts del
compositor, qui va inaugurar al Saló del
Tinell l’exposició Wagner al món, amb
què el festival començava a netejar la seva
imatge.  Passa a la pàgina 2

L’any que Barcelona
va voler ser Bayreuth

Ara fa cinquanta anys el festival wagnerià es va traslladar
durant quinze dies al Gran Teatre del Liceu
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La publicitat dels auto-
busos és un espectacle.
Actualment s’hi anun-
cia la fira Bebés & Ma-

más, dedicada a les mamàs,
als bebès i a, diu el cartell, les
noves famílies. Se celebra als
pavellons firals de Cornellà.
El concepte “nova família” és
prou ambigu per incloure la
maternitat en solitari de do-
nes inseminades artificial-
ment i qualsevol altra fórmu-
la de descendència convenci-
onal o moderna. S’hi exposen
totes aquelles coses que aju-
den les mares i els fills: roba
per a nadons o per a embaras-
sades, complements, biberons
i l’armament necessari per en-
frontar-se a l’experiència de
multiplicar-se. L’enunciat de
la fira exclou els homes. És
una opció respectable que,
probablement, descriu molts
naixements en els quals el pa-
re té un paper absolutament
secundari.

Per raons que se m’esca-
pen, però, sovint l’ambient
que precedeix el naixement
d’un fill menysté la implicació
directa dels pares, potser per-
què s’interpreta que són in-
útils o que només són actors
secundaris de la pel·lícula. Per
això se’ls dóna una càmera de
vídeo o de fotos i se’ls conver-
teix en documentalistes do-
mèstics, amb l’esperança que
no facin gaire nosa. Després
del part, se’ls recorda que mai
no coneixeran els dolors i que
no poden entendre els canvis
d’estat d’ànim i els nivells
d’emoció de les mares. Arra-
conat, doncs, el pare s’empeti-
teix i aprèn a passar desaperce-
but. Alguns ho fan tan bé que
desapareixen. Per això, humil-
ment, demano que les prò-
ximes fires temàtiques inclo-
guin, encara que només sigui
a nivell testimonial, la figura
del pare. “Bebés & Mamás y
algún papá que pasaba por
allí” seria un bon enunciat i,
als estands, es podria obrir
una zona de càmeres digitals
o de xurriaques, fuets i cade-
nes sadomaso perquè l’home
pugui expiar els pecats de la
seva menystinguda condició
de pare.

Cartell del Festival Wagner a Barcelona. Abril de 1955.
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L’exposició, del 27 de novembre al
10 de desembre de 1951, va ser un
èxit. Més de 20.000 persones la
van visitar. L’entusiasme barceloní
per Wagner i l’interès de Wieland i
el seu germà Wolfgang per demos-
tar al món que les coses havien
canviat a Bayreuth va propiciar
que els néts del compositor pren-
guessin en consideració la invi-
tació de portar els festivals de Bay-
reuth a Barcelona. Espanya era,
sens dubte, el lloc ideal per sortir
del santuari. El nom de Wagner no
hi estava marcat pels excessos del
nazisme, la qual cosa evitava les
previsibles protestes de públics
com el francès o el britànic, en la
memòria dels quals encara eren
molt presents els estralls de la ma-
quinària de guerra de Hitler. A
l’Espanya franquista de la post-
guerra, aïllada internacionalment
després de la victòria de les tropes
aliades a la II Guerra Mundial, la

visita dels festivals de Bayreuth a
Barcelona, en la que va ser la pri-
mera sortida de la terra santa des
que Wagner els va crear el 1876,
era una alenada d’aire fresc en ple-
na autarquia. La ciutat en ple s’hi
va abocar.

Barcelona va ser una festa. Els
Festivals Wagner a Barcelona es
van celebrar al Liceu entre el 16
d’abril i l’1 de maig de 1955. Més
de 400 persones, entre músics, can-
tants i tècnics d’escenari es van
traslladar des d’Alemanya per re-
presentar al teatre de la Rambla
tres òperes: Parsifal, Tristany i Isol-
da i La valquíria, de les quals es
van fer tres funcions de cada títol.
Portar a Barcelona la companyia
de Bayreuth no va ser pas fàcil.
Madrid, on la fal·lera wagneriana
dels catalans era vista com una
extravagància, va contraatacar per
emportar-se el botí a la capital
d’Espanya. Wolfgang Wagner ho
explicava al professor d’Història

de la Música de la Universitat de
Barcelona i crític d’òpera Roger
Alier en una entrevista publicada
a la revista Serra d’Or l’estiu de
1987. “Vam rebre pressions per-
què les representacions es fessin a
Madrid i no a Barcelona. Però nos-
altres vam respondre que això era
impossible. Tenien l’òpera tancada
des d’abans de la guerra, el teatre
no estava en condicions i era petit.
El Liceu tenia una estructura mi-
llor, i era un teatre viu, en funciona-
ment”.

Els néts de Wagner van exigir
reformes al Liceu. “Hi calia una
modernització, el Liceu tenia una
instal·lació elèctrica que feia im-
possible el muntatge de les òperes
de la forma que nosaltres volíem
dur-les a terme”, recordava Wolf-
gang a l’esmentada entrevista. Ins-
titucions, industrials, banquers, no-
bles i prohoms catalans s’hi van
abocar. Es va crear el Patronat Pro-
Festivals Wagner, presidit per An-
tonio Sala Amat, comte d’Egara,
que s’encarregà de totes les nego-
ciacions. Els propietaris del teatre
van posar tres milions de pessetes,
l’Ajuntament, dos, la Diputació,
un, i un altre el govern d’Espanya,
segons decret del consell de minis-
tres firmat pel propi Francisco
Franco el 2 d’abril de 1955. Amb
els set milions aconseguits, que
avui serien 309 milions de pessetes,
es van fer obres al teatre. Els néts
del compositor ho van controlar
tot. Es va fer un nou fossat d’or-
questra més ampli i amb tres ni-
vells d’alçada, i es va canviar tot el
sistema elèctric de l’escenari. Tot i
això, “el monumental ciclorama
de més d’una vintena de metres
d’alçada”, una de les estrelles, jun-
tament amb la nova il·luminació,
de les representacions, segons que
explicava el 18 d’abril La Hoja del
Lunes, va haver-se de muntar al
Palau Nacional de Montjuïc per la
impossibilitat de fer-ho al propi
teatre, on hi va arribar cargolat so-
bre una estructura de fusta munta-
da en un camió, que va recórrer de
nit els carrers de Barcelona davant
de la mirada encuriosida dels
transeünts.

El patronat dels festivals, cada
membre del qual, més d’un cente-
nar, va posar 50.000 pessetes, va
aconseguir uns altres set milions
de pessetes per pagar els honoraris

de la companyia de Bayreuth, que,
a través de firmes alemanyes amb
representació a Espanya, es van pa-
gar amb moneda estrangera. Els
esculls s’havien superat i als vol-
tants del 16 d’abril Barcelona ja
era una festa. Des de comença-
ments d’abril, la premsa escrita,
que sempre citava el compositor
com a Ricardo Wagner, no va dei-
xar d’informar sobre l’esdeveni-
ment i l’atractiu que tenia pels fo-
rans. Segons El Correo Catalán del
13 d’abril, una agència de turisme
de Chicago i una altra de Suïssa
van encarregar localitats per les
funcions. Vuit dies després, el ma-
teix diari afirmava que l’apatia en
què vivia la ciutat s’havia tornat
vitalitat. La Vanguardia es feia

ressò de tots els periodistes i crítics
de revistes, diaris i emissores de
ràdio que arribaven a la ciutat per
informar de l’esdeveniment i al No-
ticiero Universal del 16 d’abril s’hi
llegia una curiosa crònica amb de-
talls sobre l’efecte Bayreuth a Bar-
celona. “Les corrides de toros ens
donen la mesura exacta de l’afluèn-
cia turística; són el termòmetre
que marca el nombre dels nostres
visitants”, que “són milers de turis-
tes” i “viuen aquesta atmosfera de
ciutat europea, de ciutat oberta a
les manifestacions de l’esperit”. La
meitat dels ministres de Franco es
van desplaçar a Barcelona, també
ho van fer la seva dona i la filla, la
marquesa de Villaverde, per veure-
hi el 27 d’abril La valquíria. L’am-

baixador d’Alemanya es va s’ins-
tal·lar quinze dies a Barcelona i la
infanta Margarita trepitjà per pri-
mer cop terra espanyola per veure
el 19 d’abril Parsifal convidada
pels comtes de San Miguel de Cas-
tellar.

Al Saló del Tinell es va presen-
tar l’exposició Bayreuth-Barcelona
i s’hi va organitzar un concurs-
exposició d’arts plàstiques de te-
màtica wagneriana en què el Go-
vern Civil, l’Ajuntament i la Dipu-
tació van posar 30.000 pessetes
pels premis i particulars 30.000
més. Es van fer nombroses con-
ferències d’una pila de temes rela-
cionats amb el compositor, es va
reviure la mitologia catalana que
situa la muntanya sagrada de
Montsalvat a Montserrat i es va
reestrenar la pel·lícula Parsifal, di-
rigida el 1951 pel tortosí Daniel
Magrané. Els aparadors del carrer
de Pelai —engalanat per a l’ ocasió
amb enormes medallons amb la
cara de Wagner i escuts d’estats i

ducats de l’antiga Alemanya— i
del passeig de Gràcia es van deco-
rar amb temes wagnerians en dos
concursos. “Van il·luminar els car-
rers del centre com si fos Nadal i la
gent ho va viure com una festa
major que va durar tres setma-
nes”, recorda Maria Teresa Mir,
que aleshores tenia 20 anys.

La traca final va ser un multitu-
dinari concert d’homenatge a Cla-
vé i Wagner, amb l’assistència dels
dos néts del compositor alemany,
el 30 d’abril a la confluència del
passeig de Gràcia i el carrer de
València. Hi van participar 1.300
cantaires dels Cors Clavé, coberts
tots amb la barretina, i la secció de
vent de l’Orquestra Municipal, i hi
van assistir 15.000 persones, xifra
que, segons els diaris, mai no s’ha-
via vist junta al senyorial passeig.

‘L’estil néts Wagner’. “El més
discutit de les representacions de

Passa a la pàgina 3

L’any que Barcelona va voler ser Bayreuth

La visita dels festivals
de Bayreuth era una
alenada d’aire fresc
en plena autarquia

El monumental
ciclorama va haver
de muntar-se al Palau
Nacional de Montjuïc

Operaris transportant el ciclorama gegantí. / AHCB-AF / PÉREZ DE ROZAS

Primer acte de la producció de Tristany i Isolda presentada pels Festivals de Bayreuth al Liceu l’abril de 1955.
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Bayreuth que s’estan fent al Liceu
és, sens dubte, l’adaptació escènica
de Wieland Wagner. La simbolo-
gia de Parsifal pot reduir-se a un
joc de llums i ombres (més del se-
gon que del primer). El naturalis-
me de Tristany i Isolda, per contra,
és molt atrevit despullar-lo de cert
realisme escènic que, en la meva
opinió musical, el poema necessi-
ta”, va escriure el compositor Xa-
vier Montsalvatge a la revista Des-
tino el 30 d’abril en la seva segona
crònica sobre el Festival Wagner
del Liceu. I afegia: “Seria perillós
aquest nou concepte de l’esceno-
grafia aplicat rigorosament al tea-
tre no wagnerià, perquè significa-
ria que l’art de decorar i ambien-
tar un escenari ha passat del domi-
ni dels pintors a la incumbència
dels electricistes”.

Després de la II Guerra Mun-
dial, Wieland Wagner tenia clar
que a Bayreuth tot havia canviat,
que s’havia de donar “nova vida a
les obres” de seu avi. La millor
manera era allunyant-se estètica-
ment del que s’havia fet en el pas-
sat. Parsifal va ser l’obra que va
reobrir els festivals el 30 de juliol
de 1951 i en lloc de decorats el
públic s’hi va trobar un escenari
buit. El bosc era un desert, el tem-
ple del Graal una taula rodona i
un banc. El naturalisme havia
mort, l’abstracció i el joc de llums
com a recurs dramàtic es van con-
vertir en els reis de l’escena.
Aquest Parsifal, més un Tristany i
Isolda sense vaixell i La valquíria
sense guerreres amb casc i llança
són les que es van veure al Liceu.

Al coliseu de la Rambla, on el
1883 s’hi va representar per primer
cop una òpera de Wagner, Lohen-
grin, la tradició vigent a la dècada
de 1950 era el naturalisme amb les
escenografies de telons pintats de
Soler y Rovirosa, Alarma, Junyent

o Mestres Cabanes. L’impacte de
l’estil néts Wagner, de posades en
escena sense escenografia, va sob-
tar el públic. El jocs de llums i el
ciclorama gegantí van deixar gaire-
bé tothom bocabadat. “Meravello-
sos efectes de luminotècnia; llums i
ombres en sorprenents jocs, que
realcen i obren pas a les figures,
mogudes o agrupades de manera
artística”, escriu Urbano Fernán-
dez Zanni a La Vanguardia el 17
d’abril en la seva crítica de Parsi-
fal. “Fou un veritable triomf del
joc de llums i del ciclorama”, diu el
crític d’El Noticiero Universal Ma-
nuel Rodríguez de Llauder el 28
d’abril en la seva crònica de La
valquíria. Dotze dies abans, però,
feia aquesta recriminació a pro-
pòsit de Parsifal. “El que mai ha-
gués admès Wagner hauria estat
que l’espectacularitat luminotècni-
ca dominés de tal manera l’escena
que la música quedés relegada, a
la manera de la música de fons
dels films”. Sempronio reproduïa
en la seva crònica de Destino titula-
da Sopant amb Wagner la irònica i
inquietant pregunta d’alguns es-
pectadors: “¿La culminació d’a-
quest criteri de sintetisme no serà
convertir en concerts les òperes de
Wagner?”

“Havia corregut la veu que el
que portaven de Bayreuth era dife-
rent; no sabíem, però, com de dife-
rent era”, explica Francesc Sant,
que tenia 18 anys quan es van cele-
brar els festivals Wagner al Liceu.

“L’impacte va ser molt gran en
aquell moment però després he
vist mil i una vegades copiades
aquelles idees en d’altres muntat-
ges. La gràcia dels festivals, però”,
continua, “no va ser únicament
l’aspecte escenogràfic, sinó l’altís-
sim nivell musical del conjunt de la
companyia de Bayreuth”.

La Simfònica de Bamberg, la
del festival cada any convenient-

ment maquillada, els directors
d’orquestra Joseph Keilberth i Eu-
gen Jochum, un cor alemany i solis-
tes de fama com Martha Möld,
Gré Brouwenstijn, Wolfgang
Windgassen, Hans Hotter, Gustav
Neidlinger, Josef Greindl o Lud-
wig Weber. “La diferència entre el
que estàvem acostumats i allò era
abismal”, recorda Jaume Man-
gues, liceista del cinquè pis, que

aleshores tenia 20 anys. “Quin can-
vi respecte de l’Orquestra del Li-
ceu i la Municipal de Barcelona!
Els cantants eren boníssims; al Li-
ceu, però, ja estàvem acostumats a
escoltar-ne de bons”. Pau Nadal,
crític de música clàssica d’EL
PAÍS tenia 14 anys el 1955, i a més
de demanar permís al director del
col·legi per sortir abans de classe
per arribar a temps a casa per es-

coltar la transmissió per ràdio de
les òperes, va assistir el 17 d’abril a
la funció de tarda de Parsifal. “Els
tradicionalistes van criticar les po-
sades en escena sense decorats. No
crec, però, que molts s’enyoressin
dels telons pintats de Soler y Rovi-
rosa o Mestres Cabanes, perquè en
bona part el públic no era l’habi-
tual del Liceu”.

El bo i millor de la societat bar-
celonina de l’època es va citar al
Liceu per seguir l’esdeveniment.
Les llistes de noms de bones fa-
mílies de Barcelona ocupen colum-
nes i columnes als diaris. I si de cas
algú no en sabia el ritual, el crític
de Madrid Antonio Fernández-
Cid el recordava a La Vanguardia
el 5 d’abril. “A Bayreuth ni es tus
ni s’arriba tard a la funció”, exlica-
va la importància de respectar la
música i d’aplaudir, “perquè a Es-
panya”, deia, “s’aplaudeix poc i
malament”, i afegia: “Únicament
així Barcelona estarà a l’alçada de
les circumstàncies. Silenci, respec-
te, puntualitat i entusiasme, aques-
ta és la tetralogia del bon aficio-
nat”. La puntualitat va ser garanti-
da, exigència dels germans Wag-
ner. “Va ser el primer cop que al
teatre no s’hi va deixar entrar un
cop començada la funció”, recor-
da Carmen Mateu, presidenta del
Festival de Peralada.

El somni frustrat del Bayreuth
del sud. Els miracles són fets excep-
cionals i ser-ne partícip pot fer pen-
sar qualsevol que està dotat de po-
der per fer possible més fets de na-
turalesa extraordinària. El comitè
executiu del Patronat Pro-Festivals
Wagner, condecorat pel govern de
Franco amb la Corbata d’Alfons
X el Savi per la proesa, estava forta-
ment afectat per un “atac agut de
wagnerisme”, com Carles Soldevi-
la va qualificar a Destino els efec-
tes de l’esdeveniment sobre els bar-

celonins, i van creure possible fer
que cada any la companyia del Fes-
tival de Bayreuth viatgés a Barcelo-
na a la primavera per representar
les òperes de Wagner. El secretari i
un vocal del comitè, Federico
Marimón Grifell i Luis Sisquella
Oriol, respectivament, ho explica-
ven a José del Castillo, de la Solida-
ridad Nacional: “De tenir la sort
que durant tres anys consecutius
es fessin aquests festivals, ja serien
permanents, en bé de l’art, el presti-
gi i la importància d’aquesta ciu-
tat”, deien, i avançaven que si la
cosa s’acabava fent, ja existia un
pla “per ampliar l’escenari del Li-
ceu enderrocant una casa del car-
rer Unió”.

El Festival de Bayreuth no-
més ha sortit un cop més de la
seva seu. Va ser al Japó amb mo-
tiu de l’Exposició Universal
d’Osaka de 1970. “Que aquests
dos viatges es tornin a repetir és
molt improbable”, diu Joan Ma-
tabosch, director artístic del Li-
ceu. “La gràcia dels festivals de
Bayreuth és que es facin allí i no
a cap altre lloc més. Si es prodi-
guessin en gires, el sentit d’exclu-
sivitat, d’esdeveniment únic que
tenen, desapareixeria”.

¿Toca, doncs, deixar de so-
miar? El miracle de les noves tec-
nologies, però, obre esperances
als creients, que, qui sap si un dia
no molt llunyà, podran fer sense
sortir de casa el seu pelegrinatge
virtual a Bayreuth.

L’any que Barcelona va voler ser Bayreuth

Al Liceu es va fer un
nou fossat d’orquestra
i es va canviar
el sistema elèctric

“La gràcia dels festivals
no va ser únicament
l’aspecte escenogràfic,
sinó l’alt nivell musical”

El carrer de Pelai, engalanat amb motius wagnerians. / CARLOS PÉREZ DE ROZAS / LA VANGUARDIA

Wieland Wagner, el març de 1955, en una visita a l’exposició Bayreuth-Barcelona al Saló del Tinell. / AHCB-AF / PÉREZ DE ROZAS

La dona de Franco, amb diadema a la segona llotja de l’esquerra, i la seva filla a la funció del 27 d’abril de La valquíria. / ANC
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