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Mestres alemanys
W

otan ja ho diu al
segon acte de
Die Walküre
mentre Fricka
s’acosta amb

ganes de brega: “Der alte Sturm,
die alte Müh!”. L’eterna lluita,
l’eterna molèstia, per emprar la
traducció de Jaume Creus, sobre
les posades en escena operísti-
ques ha tornat al Liceu amb Die
Meistersinger von Nürnberg de
Wagner, ja sigui en forma de so-
rolloses protestes de part del pú-
blic la nit de l’estrena, ja sigui
amb la divisió d’opinions de la crí-
tica –previsible, tots ja sabem
quin peu calcem– respecte al
muntatge de Claus Guth. Fins i
tot ha tret el nas la temible pre-
gunta de per què no es feia en

Crits de protesta de part del públic i divisió en la crítica pel muntatge que Claus Guth ha dirigit d’una de les grans òperes de Wagner ■ FRANCESC MELCION

concert, fórmula que, amb tots
els respectes, denota certa clau-
dicació de la capacitat analítica.

No és pas la intenció del cro-
nista defensar la tasca de Guth,
un director d’escena que ens me-
reix, com a mínim, que li pres-
tem la màxima atenció després
de muntatges com Iphigénie en
Tauride i Le nozze di Figaro a
Salzburg o, a Bayreuth, el més
emocionalment devastador Der
fliegender Holländer que hem
vist. La raó és simple, encara no
hem vist aquesta producció, però
aquí no es tracta de dir si aquests
Meistersinger són bons, dolents
o regulars, sinó de, sobretot, i
perdó per repetir-nos més que un
arpegi de Philip Glass, defensar
la llibertat interpretativa. Com

recorda Christian Merlin en la in-
troducció al número que l’Avant
Scène Opéra va dedicar a la posa-
da en escena lírica –un volum,
per cert, amb una saludable con-
traposició d’opinions–, els inevi-
tables excessos i errors no ens
han de “fer caure en la comoditat
massa fàcil de dir que abans tot
era millor”.

Merlin també es pregunta si hi
ha una sola manera de ser fidel a
una obra (i ara no entrarem en
disquisicions sobre la fidelitat).
La nostra resposta: no, la qual
cosa no vol dir que tot s’hi val. El
cronista és el primer a admetre
que va quedar encisat fa dues dè-
cades amb els preciosos decorats
de Mestres Cabanes per a Die
Meistersinger. Aquell muntatge

Quadern de Música. L’agitada estrena al Liceu de ‘Die Meistersinger von Nürnberg’
ha tornat a suscitar el debat sobre els límits de les posades en escena amb una
òpera que té una història no sempre agradable Xavier Cester

partitura, encara que, segons
sembla, a Hitler li feia més patxo-
ca aquell drama plumbi de nom
Rienzi, der letzte der Tribunen.
Del que sí que és responsable és
del discurs final de Sachs, amb el
seu advertiment contra els pe-
rills que poden posar en risc la
terra i el sagrat art alemany. Wag-
ner marca clarament la distinció
entre l’altre, amenaçador i cor-
ruptor, i el nosaltres, òbviament
positiu. Qui són els altres? Els
jueus, potser? Molts estudiosos
han intentat demostrar que el ri-
diculitzat i vençut Beckmesser és
una sàtira sagnant del crític Edu-
ard Hanslick. Però, i si fos un
atac contra un altre jueu il·lustre
de qui enguany se celebra el 200
aniversari del naixement? ■

explicava una història, segura-
ment més propera a la lletra de
Wagner, però hi ha altres històri-
es possibles a partir de la matei-
xa lletra, sobretot en una peça
amb, perdó de nou per la reitera-
ció, tanta història afegida com
aquesta, una història que es pot
obviar sense problemes al dur-la
a escena, però que és allà.

El compositor, per descomp-
tat, no és pas responsable ni
podia preveure la utilització que
els nazis farien d’aquesta magna

@Wagner parla obertament de
Mendelssohn a El judaisme a la
música. Segons aquest infecte
pamflet, els jueus només poden
imitar de forma superficial l’art
europeu, i Mendelssohn seria una
figura tràgica ja que, tot i copsar
la complexitat de Bach, la seva
música estava mancada de passió
i originalitat. La condescendència
de Wagner és un recurs habitual
per fer tabula rasa del passat
immediat i amagar els deutes

L’estèril
rancúnia
de Richard
contra Felix

Mendelssohn, d’aniversari ■ ARXIU

amb els antecessors, malgrat que
cap geni no sorgeixi del no-res.

@Mendelssohn és Beckmesser? A
Felix Mendelssohn. La lumière de
son temps (Fayard), Brigitte
François-Sappey escolta
“personalment un menyspreable
duel post mortem” amb l’autor
d’Elies en dos passatges dels
Meistersinger. Wagner estaria
ressentit, a més de pel judaisme,
perquè Mendelssohn era l’exnen

prodigi que hauria somiat ser i
perquè se’l considerava el gran
músic de Leipzig quan ell sí que
era fill del país. Les proves no
passen pel microscopi de Grissom,
però el discurs és intrigant.
Quedem-nos millor amb la lloa de
Berlioz: “Quan un mestre és un
mestre, i aquest mestre ha
honorat i respectat sempre i arreu
l’art, cal honorar-lo i respectar-
lo”. Mendelssohn és un deutsche
Meister, mal que li pesi a Wagner.


