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CULTURES

El director i violagambista Jordi
Savall dirigirà el pròxim dia 21 de
març, dimecres vinent, a Barcelo-
na, l’últim concert concebut per la
soprano Montserrat Figueras, L’Es-
perit i els Símbols, segona activitat
de la temporada del cicle El So Ori-
ginal de l’Auditori. Jordi Savall di-
rigirà els solistes vocals dels con-
junts Lux Feminae i la Capella
Reial de Catalunya i els instru-
mentistes d’Hespèrion XXI en un
concert dedicat a la seva dona,
morta al novembre de l’any passat,
que tindrà lloc a l’església de San-
ta Maria del Pi.

El títol i les obres del concert-
homenatge L’Esperit i els Símbols:
Eterni numini-El Bestiari de Crist
van ser concebuts per la pròpia
Montserrat Figueras i mostren el
seu interès pel paper de la dona
com a músic i intèrpret a través de
la història. El programa musical
que s'interpretarà a Santa Maria
del Pi incorpora músiques dels
segles XII i XIII procedents del
manuscrit conservat al monestir
femení de Las Huelgas (Burgos),
uns dels repertoris més estimats de
la soprano Montserrat Figueras.

El repertori del concert també
inclourà obres del manuscrit de
l’Arsenal de Thibaud de Xampany,
rei de Navarra, i Cantigues de San-
ta Mariad’Alfons X el Savi. Les fi-
gures del Bestiari de Crist tindran
importància en el concert, perquè
seran les imatges catalitzadores de
l’esperit musical de cada obra.

La simbologia mística és un

element clau per comprendre el
pensament d’aquestes obres, amb
una espiritualitat profunda i un
misticisme que Montserrat Fi-
gueras havia cultivat durant tota la
seva carrera. Savall tornarà a re-
cordar la figura de la seva muller
i, alhora, destacada cantant des-
prés d’haver-ho fet ja el passat 30
de gener en un concert a la basí-
lica de Santa Maria del Mar, que va

incloure cançons tradicionals ca-
talanes, armènies, sefardites i del
cançoner de Montecassino.

Montserrat Figueres va morir el

passat 23 de novembre a l’edat de
69 anys. Nascuda el 1942 a Barce-
lona, va formar un tàndem musi-
cal excepcional amb el seu marit,
Jordi Savall, i va dedicar bona part
de la seva trajectòria a la interpre-
tació de la música antiga. La seva
filla Arianna és una reconeguda ar-
pista amb una sòlida carrera, així
com col·laboradora habitual dels
grups dels seus pares.
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Jordi Savall dirigirà el darrer concert
concebut per Montserrat Figueras
El músic igualadí conduirà dimecres a Barcelona un homenatge pòstum a la seva dona

Jordi Savall serà al capdavant de la interpretació de L’Esperit i els Símbols

ARXIU PARTICULAR

El recital tindrà lloc dimecres,
a les 21 h, a la basílica de
Santa Maria del Pi, amb
entrades a 25 i 35 euros

El Teatre Nacional de Catalunya
recupera a partir de dimecres que
ve el drama rural Rei i senyor, de
l’escriptor català Josep Pous i Pa-
gès, i estrenat al Romea el 1918,
que ara es posarà en escena sota la
direcció de Toni Casares i la dra-
matúrgia de Pere Riera. L’actor
Lluís Soler encapçala un reparti-
ment en el qual també hi haurà l’o-
lesà Quimet Pla, Carles Romero,
Roser Camí, Sara Espígol, Borja Es-
pinosa, Pep Cruz, Aina Ripol, Mi-
quel Bonet, Enric Arquimbau, Jep
Barceló i Montse Sagués.

El director artístic del TNC, Ser-
gi Belbel, va explicar ahir en roda
de premsa que la recuperació del
text es deu a la filòloga Margarida
Casacuberta, la qual, com a inte-
grant del comitè de savisde la ins-

titució, va proposar aquesta obra,
en què es planteja una reflexió so-
bre els límits i excessos de l’auto-
ritat paterna. Segons el seu parer,
pot convertir-se en la «sorpresa de
la temporada» per la seva moder-
nitat i perquè Pous i Pagès, autor
de l’aplaudida novel·la La vida i la
mort de Jordi Fraginals, pot situar-
se a la mateixa altura que altres au-
tors clàssics.

Toni Casares va coincidir amb
Belbel en la modernitat de l’obra
així com en la seva capacitat d’«en-
ganxar i atrapar» els que la conei-
xen. Segons la seva opinió, es trac-
ta d’un treball «molt ben escrit, que
funciona per ell mateix, molt ac-
tual» i a la mateixa altura d’autors
com Shakespeare, Ibsen i García
Lorca. Per al director, Pous i Pagès
presenta un món «molt tancat en

si mateix, que viu com una ame-
naça qualsevol entrada d’aire nou,
molt basat en un autoritarisme
secular». Situada a principi del
segle XX en una masia tradicional
catalana entre l’Empordà i la Gar-
rotxa, l’acció gira al voltant del
conflicte que sorgeix entre el ter-
ratinent Andreu Reixac (Lluís So-
ler) i la seva filla Remei (Sara Es-
pígol), que desafia el progenitor
quan aquest l’obliga a trencar el
nuviatge amb el seu enamorat
Miquel (Borja Espinosa) per casar-
se amb un altre home. L’arribada
de Narcís (Carles Romero), germà
de Remei i hereu de Can Reixac,
després de viure uns anys a l’es-
tranger per estudis, precipitarà
l’enfrontament entre dos mons ir-
reconciliables, el tradicional i el
modern. El muntatge es podrà
veure fins al 29 d’abril.
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L’actor olesà Quimet Pla
integra el trio protagonista
del repartiment al costat de
Lluís Soler i Pep Cruz



El TNC recupera Pous i Pagès a partir
del seu drama rural «Rei i senyor»

Passar comptes amb la visió
masculina de la narrativa univer-
sal és la pretensió d’Estic viva, un
espectacle creat per Anna i Mari-
na Òrrit, que avui a la nit (21.30 h,
amb entrades a 5 euros) es prees-
trena al Teatre-Auditori Agustí So-
ler i Mas de Navarcles. La peça
també es podrà veure el 31 de
març al Teatre Kursaal de Manre-
sa, dos dies després de la data
prevista inicialment a causa de la
convocatòria de vaga general.

Estic viva parteix de la premis-
sa que l’imaginari popular és ple
d’herois masculins, i que el paper
femení s’associa a dones malvades
i culpables de fer-los caure a ells en
temptacions pèrfides. L’espectacle
s’estructura en base a cinc relats
que conten històries tenebroses
protagonitzades per esperits tur-
mentats. Amb música original de
Jordi Badia, l’obra està dirigida i in-
terpretada per Clara del Ruste,
acompanyada a escena pels ins-
trumentistes Anna Òrrit (flautes)
i Enric Pinazo (clarinets). Gemma
Lleixà ha estat l’encarregada de fer
l’adaptació dramatúrgica dels tex-
tos.

Després de la funció d’aquesta
nit a Navarcles, l’estrena tindrà
lloc a la sala petita del Teatre Kur-
saal de Manresa el dia 31 d’aquest
mes de març. El passi s’ha ajornat
un parell de dies ja que estava
programat per al 29, però en
aquesta data hi ha convocada la
vaga general, que pot paralitzar
l’activitat en tots els sectors pro-
fessionals de l’estat.
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El muntatge teatral ideat
per Anna i Marina Òrrit
canvia la data de la funció
del Kursaal i passa al dia 31



Navarcles viu
aquesta nit la
preestrena de
l’espectacle
«Estic viva»

La companyia Egos Teatre es-
trena avui al Teatro Fernán Gómez
de Madrid el musical El crimen de
Lord Arthur Saville, la versió cata-
lana de l’espectacle dirigit pel sant-
vicentí Joan Maria Segura que va
fer estada mesos enrera al Teatre
Nacional de Catalunya. Egos tor-
na a la capital espanyola amb
aquesta adaptació d’un relat d’Os-
car Wilde després de l’èxit que va
recollir amb l’obra musical Rud-
digore o la estirpe maldita. Segu-
ra va reiterar ahir que es tracta del
muntatge «més ambiciós de la
companyia», i posa de relleu «la
maduresa» del grup.
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Segura dirigeix
«El crimen de
Lord Arthur
Saville» a Madrid

Quimet Pla (a l’esquerra) i Pep Cruz, durant la presentació d’ahir al TNC

PAU CORTINA

El muntatge es va estrenar el
1918 al Romea de Barcelona i
ara retorna amb la seva
reflexió sobre el patriarcat

Toni Casares dirigeix l’obra,
que es podrà veure a la Sala
Petita del Teatre Nacional fins
al dia 29 d’abril


