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Fem un viatge enrere a tra-
vés del temps per situar-nos
en el 31 de desembre del
1913, tot just fa ara cent anys.
Aquell dia, els liceistes i me-
lòmans de Barcelona espera-
ven amb una ànsia especial
que toquessin les dotze cam-
panades. Però no pas per
ennuegar-se amb grans de
raïm, sinó perquè justament
en aquella hora s’aixecava la
prohibició amb la qual Wag-
ner havia deixat marcada
la seva darrera obra mes-
tra. Wagner havia presentat
Parsifal el 1882 al seu gran
temple escènic, el teatre de
Bayreuth, construït fil per
randa seguint les instrucci-
ons del mestre perquè dins
la sala tot estigués al servei
del seu concepte del teatre i
la música entesos com un tot
global. Mort un any després
d’aquella estrena, Wagner
havia deixat estipulat que, al
llarg de les tres dècades pos-
teriors, cap altre teatre del
món pogués acollir repre-
sentacions d’una òpera de-
finida pel seu creador com a
“festival escènic sacre”. I el
veto oficial expirava justa-
ment l’1 de gener del 1914,
tot i que, per dir la veritat, i
a desgrat de la família Wag-
ner, l’obra ja s’havia repre-
sentat al Metropolitan de
Nova York l’any 1903, per-
què les lleis nord-america-
nes van considerar il·legal la
prohibició. Però deixem de
banda aquestes funcions di-
guem-ne clandestines: ofici-
alment, la molt wagneriana
Barcelona es va convertir en
la primera ciutat del món en
què es va poder gaudir del
Parsifal hores o dies abans
que ho fessin Berlín, Pra-
ga o Roma. I això, gràcies a
la diferència horària: quan a
Alemanya tocaven les dotze,
aquí encara eren les onze. I
a aquesta hora justament va
donar inici una representa-
ció que es va prorrogar fins a
les cinc de la matinada: men-
tre la resta de barcelonins
començaven a retirar-se cap
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a casa animats per l’alcohol
de les festes de Cap d’Any,
els liceistes ho feien amb el
ànims plens d’orgull artístic
i d’espiritualitat.

Al voltant del Sant Greal

I és que Wagner es va aco-
miadar del món de l’òpe-
ra amb una obra plena d’un
simbolisme religiós amb
clares connotacions cristi-
anes que, d’alguna manera,
semblava marcar distànci-
es amb les arrels mitològi-
ques i el poc respecte als
déus mostrat a les seves
obres anteriors i present a
tots els seus escrits. Nietz-
sche –que fins llavors l’havia
admirat apassionadament–
no li va perdonar mai aquest
canvi espiritual, que, mirat
fredament quan s’analitza
l’obra, potser tampoc no ho

és tant. En qualsevol cas, el
cert és que fins i tot el ritual
de l’eucaristia es fa ben pre-
sent al llarg de l’obra. I per
això mateix Carlus Padrissa
ha volgut omplir de pa i de
vi aquesta singular comme-
moració d’aquell centenari.
Padrissa ha creat un espec-
tacle multimèdia que ens
permetrà recuperar imatges
de les cent vuit represen-
tacions de l’obra que el Li-
ceu ha acollit des de llavors.
Tot, mentre en un gran forn
instal·lat al costat de l’esce-
nari un flequer cou el pa
que nosaltres menjarem
acompanyat d’una bona
copa de vi un cop acabi
l’espectacle. Potser el resul-
tat no sigui tan sacre com
voldria el propi Wagner,
però sens dubte pot ser ab-
solutament apetitós.

EL FURER CARLUS PADRISSA ENS CONVIDA A PRENDRE

UN VINET EN COMPANYIA DE L’HEROIC PARSIFAL

Wagner obre
una fleca al Liceu

cartellera

1984 ••• El Gran Germà, ja ho
saps, no et perdmai de vista. Ben
al contrari: amb el temps, encara
ha anat sofisticant més els seus
sistemes per tenir-nos a tots plegats
sota estricta vigilància; la tecnologia
juga també al seu favor. És per això
mateix que la tenebrosa antiutopia
que George Orwell va descriure al
seu cèlebre llibre continua tan omés
vigent que quan l’obra es va publicar
l’any 1948. I ho podrem comprovar
gràcies a aquesta adaptació
escènica; lamateixa, per cert, que
Tim Robbins va dirigir al Poliorama al
seumoment. La companyia Gataro
ens convida a participar en el judici al
qual és sotmèsWinston Smith, fins
ara un ciutadàmodèlic i disciplinat
a qui l’amor ha omplert el cap de
subversius pensacrims.
DE GEORGE ORWELL. ADAPTACIÓ
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INT.: ANDREU RIFÉ, CARLES CANUT,

LLUÍS CANET, SAVINA FIGUERAS,
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CENDRILLON •••• Fa pocsmesos,
el director d’escena Laurent Pelly
ens vamostrar la caramés fosca i
inquietant que pot amagar un conte
en el seu extraordinari muntatge de
Les contes d’Hoffmann. Però aquest
cop Pelly recupera el tarannàmés
festiu dels contes de fades, de lamà
d’una òpera deMassenet inèdita a
casa nostra, i creada també amb la
saludable intenció d’obsequiar el pú-
blic amb una bona dosi de fantasia,
humor i romanticisme. Pelly ret tot
un homenatge a Perrault, omplint
l’escenografia amb les paraules del
seu cèlebre relat sobre com una
ventafocs maltractada s’arriba a
convertir en tota una princesa.
DE JULES MASSENET. LLIBRET D’HEN-
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IAIA! ••• L’àvia d’aquesta his-
tòria no és altra queMontserrat
Carulla, que fa temps que amenaça
d’abandonar els escenaris, però a
qui la família no permet jubilar-se de
cap de lesmaneres. Ja em direu qui
és capaç de deixar el teatre, quan
el teu propi fill t’escriu una obra de
teatre pensant que la protagonitzis
al costat del teu nét! Doncs això és
justament el que ha fet Roger Peña,
que li ha preparat a la Carulla un text
fet amida en què caben l’humor, la
tendresa, l’apunt social amb tocs de
neorealisme i el teatre de la crueltat.
Carulla es posa aquí en la pell d’una
iaia addicta als xats i a l’orxata que
comparteix pis amb el seu nét, i
que no sembla gens disposada a
actuar amb unamica de discreció
quan aquest nét porta a casa
amistats molt especials.
AUTOR I DIR.: ROGER PEÑA. INT.:
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SONORITATS A diferència d’altres
formes de dansa en les quals el
moviment sempre neix per seguir
el pas a una música (o, de vegades,
fins i tot a un silenci), el tap dance
forma part d’un tipus de coreogra-
fia que crea la seva pròpia música.
El claqué es fonamenta en la per-
cussió que el ballarí origina quan fa
que les tapetes afegides a les seves
sabates colpegin altres materials. I
si fins fa relativament poc aquests
materials semblaven limitats al
terra i a la sorra, actualment, i amb
l’ajut de les noves tecnologies que
permeten amplificar i/o distorsio-
nar qualsevol sonoritat, el ventall
de possibilitats, no para d’ampli-
ar-se. Això, ens ho demostrarà
la companyia Camut Band, que
després d’haver fet la volta al
món amb el seu Tot és ritme, ens
presenta ara el seu nou espectacle,
més experimental que mai a
l’hora d’explorar el so contingut en
materials que mai abans havíem
vist com a instruments musicals.
DE CAMUT BAND. MÚSICA:

LLUÍS MÉNDEZ, TONI ESPAÑOL,

JORDI GRIFELL. COREOGRAFIA: LLUÍS

MÉNDEZ, SHARON LAVI, GUILLEM

ALONSO. FINS AL 4/1. MERCAT DE LES

FLORS. LLEIDA, 59. METRO: POBLE SEC

(L3). TEL.: 934 261 875. PREU:12€.

HORARI: DV. I DS., 18 I 20.30H.

Consulteu la cartellera sencera
a La Vanguardia.
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