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a raons artístiques. Ara, sense sa-
xo i amb violí, la Cohen Band ha 
guanyat en gust i arrel, i ha refor-
çat els perfils més melancòlics.
 Els recitals tornen a ser llargs, 
de més de tres hores amb una 
pausa a l’equador. A Gant, la pri-
mera part va incloure cinc can-
çons d’Old ideas, el nou disc: Going 
home, Darkness (que ja havia sonat 
ocasionalment en l’última gira), 
Amen, Come healing i Different sides. 
Cohen, que al setembre farà 78 
anys, va mantenir el venerable as-
pecte d’etern galant madur, amb 
la seva coneguda veu opaca i el 
sentit de l’humor. «Hi ha una co-
sa molt, molt important que vo-
lia dir-vos..., però se me n’ha anat 
del cap. Però és extremadament 
important», va anunciar abans de 
cantar, és clar, I can’t forget.

VEUS ACROBÀTIQUES / Aquest primer 
bloc, d’una hora i 20 minuts, va 
incloure la llarga i apocalíptica 
The future, on les germanes Hattie 
i Charley Webb, «coristes i acrò-
bates», com les va presentar el ca-
nadenc, van dedicar al públic les 
seves primeres piruetes. Hi va ha-
ver viatges al passat més espartà 
amb Bird on the wire, amb un aire 

molt bluesy, i un Everybody knows 
que va acabar alterant el seu tem-
po marcial en un crescendo gaire-
bé festiu.
 I, és clar, s’ha de parlar de Ja-
vier Mas, proveït del seu reperto-
ri de llaüts, arxillaüts, bandúrri-
es i guitarres de 12 cordes. Cohen 
es va postrar davant d’ell més 
d’una vegada, com volent-lo es-
coltar més de prop i més fondo. 
L’aragonès va centrar focus i mi-
rades en la llarga introducció de 
Who by fire. A l’altre extrem de l’es-
cenari, l’esquerre, les Webb Sis-
ters, amb un aspecte més senyori-
al, menys teenager que l’última ve-
gada, cantaven com si estiguessin 
flotant entre els núvols: mirada 
perduda a l’horitzó i harmonies 
celestials. L’idoni contrapunt era 
la veu, més corpulenta, de Sha-
ron Robinson.
 Després del cant quasi sobre-
natural d’Anthem va arribar la 
pausa i, després, un segon set que 
va començar a caminar amb 
Tower of song i que molt aviat va in-
cloure la totèmica Suzanne. Ja en 
la foscor, amb el sol amagat dar-
rere dels edificis neoclàssics de 
Gant, Cohen va desplegar un re-
pertori més centrat en la seva 
obra clàssica, que al tancar aques-
ta edició apuntava cap a Hallelu-
jah i Take this waltz. Cançons mo-
numentals, que segueixen sacse-
jant sensibilitats, i que aviat 
tornaran a sonar a Barcelona. H

A la primera 
part el músic 
va oferir les 
cançons noves 
i en la segona 
va mirar cap 
al passat

«Escenificar al Liceu òperes 
de Bayreuth seria molt car»

ROSA MASSAGUÉ
BAYREUTH

L’1 de setembre el Festival de Bay-
reuth arribarà al Liceu amb tres òpe-
res de Richard Wagner. Aquesta pre-
sència a Barcelona obrirà els actes 
del bicentenari del naixement del 
compositor (1813-1883), que coinci-
deix amb el 150è aniversari de la pri-
mera audició de música de Wagner 
a Espanya, a Barcelona, i amb el cen-
tenari de la primera representació 
mundial de Parsifal fora de Bayreuth. 
Són escassíssimes les vegades en què 
el festival deixa la seva seu, però 
Barcelona repeteix. Va ser al Liceu 
l’any 1955. Katharina Wagner, bes-
néta del compositor, codirectora del 
festival i també directora d’escena, 
és l’artífex per part alemanya 
d’aquest retorn.

—¿PerquèaquestretornalLiceu?
—Perquè hi ha una llarga tradició de 
relacions entre Bayreuth i Barcelona. 
No és gaire fàcil sortir d’aquí perquè 
no tenim uns cossos estables. El cor i 
l’orquestra el formen els millors mú-
sics de tot el món que vénen al festi-
val a tocar i després tornen als seus 
teatres, però tots estan entusiasmats 
d’anar a Barcelona.

—¿Per què creu que Barcelona té
aquestallargaiprofundatradició
wagneriana?
—No vull dir res políticament incor-
recte. Sempre he sentit que tot Espa-
nya és molt wagneriana i en particu-
lar Barcelona. La tradició segueix 
molt viva. Hi ha la visita a la ciutat el 
1955 i ens seguim relacionant.

—¿Hihaalgunaaltraciutatnoalema-
nyaaEuropaambaquestatradició?
—Amb Taormina i el seu teatre a l’ai-
re lliure també tenim una estreta re-
lació. 

—Ladirecciódelfestivalvatreuredel
cartelldeL’holandès errantIevgueni
Nikitinalsaber-sequeportavatatua-
daunacreugammadaivasersubsti-
tuïtperSamuelYoun.¿Quiseràel
protagonistaaBarcelona?
—Probablement, Youn, però encara 
he de parlar amb el senyor Mata-
bosch [director artístic del Liceu].

—¿L a resta del repartiment s erà
igual?
—A Barcelona vindrà Riccarda Mer-
beth en lloc d’Adrianne Pieczonka 
com a Senta. Merbeth interpretarà 
aquest paper a Bayreuth l’any que 
ve. Podem dir que serà el mateix re-
partiment. Els solistes de les altres 
dues òperes que vindran al Liceu, 
Tristany i Isolda i Lohengrin, seran els 
mateixos.
 
—Noobstant,faltarandosdirectors
depes,ChristianThielemannque
aquídirigeixL’holandès ,  i Andris
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Nelsons,quehofaaLohengrin.
—El problema que hi ha amb Thiele-
mann és que la seva agenda està 
completa fins a l’any 2020. No és que 
tingui res contra Barcelona. I Sebas-
tian Weigle, que ocuparà el seu lloc 
i el de Nelsons i a qui vostès coneixen 
molt bé, ha dirigit a Bayreuth.

—Elcor,¿seràigualdevoluminós?
Perexemple,aLohengrinhihamés
de130veus.
—A Barcelona en seran un centenar.

—¿Quèelsresponalsqueconsideren
queamblesabsènciescitadesiamb
lainterpretaciódelesòperesenver-
sió de concert,  el que es veurà a
BarcelonanoésexactamentelFesti-
valdeBayreuth,enespecialquanel
1955síquehivahaverrepresentació
escènica?
—Escenificar les operes hauria resul-
tat massa car i molt difícil logística-
ment. Faria falta adaptar els deco-

rats a les dimensions del Liceu i en al-
gun cas potser fer-los nous. Exigiria 
assajos per adaptar-se a les noves di-
mensions i tot plegat portaria un 
temps que els músics i cantants no 
tenen ja que treballen en altres tea-
tres.

—¿Hihauràpròximamentalgunapo-
sadaenescenasevaalLiceu?
—M’encantaria, m’estimo el Liceu, 
m’estimo Barcelona i tinc molt bo-
nes relacions amb Matabosch. Pot-
ser de cara al 2015 o el 2016 tindré 
temps. Ara estic fent una versió con-
densada de L’anell del Nibelung a Bue-
nos Aires, després hi ha les celebraci-
ons de l’Any Wagner el 2013, i per al 
festival del 2014 preparo un Tristany 
i Isolda.

—¿FariaalLiceuunwagnerounaòpe-
rad’unaltrecompositor?
—Sempre em demanen Wagner. 
S’entén que m’ho demanin. H

«M’estimo 
Barcelona i 
m’encantaria 
fer-hi una posada 
en escena. Potser 
el 2015 o el 2016»

La codirectora del Festival de Bayreuth, Katharina Wagner, fotografiada al Liceu de Barcelona.
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