
un sitar anhElat

enir el mític músic
indi Ravi Shankar al
Festival de Torroella
de Montgrí va repre-

sentar no solsament un gran es-
deveniment sinó l’entrada per la
porta gran de les anomenades
músiques del món a les successi-
ves programacions del Festival.
Gràcies a l’èxit del concert, es va
decidir incorporar, a partir de lla-
vors, la música també clàssica
d’altres cultures que l’europea. Del
mestre Shankar centenars de per-
sones vam tenir ocasió de com-
provar les seves virtuts com a sita-
rista en el concert a la plaça de la
Vila, plena a vessar igual que els
carrers que hi porten, però en gu-
ardo altres records inoblidables
per haver pogut compartir amb ell
unes hores fora de l’ambient mu-
sical.

Aprofitant que la seva família
havia visitat Barcelona el dia
abans, vam dinar plegats a l’Hotel
Sa Punta, on estava allotjat. Des-
prés d’un començament fred pel
malentès en l’hora de la trobada,
el mestre es va anar obrint en la
conversa i en vaig poder escoltar
directament algunes històries i
anècdotes que recordaré sempre.
Bolcat en elogis a la seva filla
Anoushka, també sitarista, que
començava a destacar al costat
del pare, em va comentar que te-
nia una altra filla –Norah Jones no

era encara gaire coneguda– que es
dedicava al jazz, un gènere musi-
cal que em va dir no entenia ni li
agradava.

Recordo el seu enuig perquè se
l’acusava d’haver introduït la dro-
ga a Occident quan precisament
era un detractor acèrrim del con-
sum d’estupefaents. I així devia
ser perquè la seva amistat amb
Yehudi Menuhin li venia precisa-
ment per haver-se’l emportat un
temps a l’Índia, d’on va tornar
completament rehabilitat. Tanta
era la seva obsessió pel tema que
poc abans de començar el concert
em va dir que comuniqués al pú-
blic la prohibició de fumar o veu-
re. Em va costar reaccionar per-

què en un recinte a l’aire lliure, i
amb una música com la que esta-
va a punt de començar...

Vam estar a punt d’escoltar una
altra vegada Ravi Shankar amb
motiu de la inauguració del Festi-
val de Músiques Religioses de Gi-
rona l’any 2000 però, per motius
de salut, va cancel·lar la gira euro-
pea. La seva filla Anoushka Shan-
kar va cuidar, tota sola, del concert
en els inicis d’una carrera actual-
ment consolidada que la porta als
festivals i auditoris de més prestigi
del món. El seu sitar, que segura-
ment farà servir a partir d’ara
Anoushka ,  hauria de tornar aviat
a algun dels festivals gironins, una
manera de retre homenatge a un
músic excepcional que hi ha actu-
at només una vegada.
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«Recordo el seu enuig perquè
se l’acusava d’haver introduït
la droga a Occident quan n’era
precisament un detractor»

El músic i compositor indi Ravi
Shankar i compositor, que ha in-
fluenciat molts artistes, dels Beat-
les als Stones passant pel clàssic
violinista Yehudi Menuhin, va mo-
rir a l'edat de 92 anys en un hos-
pital de San Diego (EUA). Conegut
internacionalment des de la dè-
cada de 1960, el sitarista, pare de
la cantant Norah Jones i de la
compositora i intèrpret Anoushka
Shankar, va actuar el 1997 al Fes-
tival de Torroella de Montgrí, i
 l’any 2000 va cancel·lar la gira eu-
ropea que l’havia de portar a les es-
cales de la Catedral de Girona per
inaugurar el Festival de les Músi-
ques del Món. El va substituir
Anoushka.

El primer ministre indi, Man-
mohan Singh,va expressar la seva
tristesa per la pèrdua d '«un tresor
nacional i un ambaixador global de
l'herència cultural de l'Índia».

Monterrey i Woodstock
Ravi Shankar, que vivia a Califòr-
nia, on va fundar una escola de
música, va néixer a la ciutat santa
de Varanasi, sobre el Ganges, el 7
d'abril de 1920. Venia d'una famí-
lia de bramans, la casta més alta en
el tradicional complex de la so-
cietat hindú. El 1930, la seva família
es va traslladar a París i va desco-
brir la música clàssica. Al finals de
1950, va influenciar un jazzman de
la talla de John Coltrane, a qui va

fer classes de música. En home-
natge, el saxofonista nord-ameri-
cà va batejar el seu fill Ravi Col-
trane.

El guitarrista dels Beatles Geor-
ge Harrison es va convertir en el
seu alumne en la dècada de 1960
i va tocar el sitar a Norwegian
Wood (1965), aviat seguit per Brian
Jones dels Rolling Stones a Paint It
Black (1966). La seva influència es
fa sentir també en Robbie Krieger,
guitarrista de The Doors, en els pri-
mers compassos de la cançó The
End. La col·laboració amb George
Harrison va seguir i ambdós pos-
teriorment van treballar en diver-
sos projectes, entre ells en un con-
cert de beneficència per Bangla
Desh el 1971. Harrison va nome-

nar Ravi Shankar«el padrí de la
música del món». El moviment
hippie complet passava per di-
versos festivals, com Woodstock
(1969) i Monterey (1967), al costat
de Janis Joplin i Jimi Hendrix, da-
vant prop de 500.000 espectadors.

Problemes cardíacs i pulmo-
nars van obligar Shankar a sot-
metre’s a una cirurgia per reem-
plaçar una vàlvula cardíaca, però
el músic no va poder superar el
postoperatori.

«Desafortunadament, tot i els
esforços dels cirurgians i metges
que s'ocupaven d'ell, el seu cos no
va poder suportar el xoc de l'ope-
ració. Érem amb ell quan va mo-
rir, van dir la seva dona, Sukanya,
i la seva filla Anoushka.
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Mor Ravi Shankar, el padrí
de les músiques del món

El músi indi que va influir des dels Beatles fins als Stones va actuar
l’any 1997 a Torroella de Montgrí i el 2000 ho havia de fer a Girona


Ravi Shankar i la seva filla Anoushka, l’any 1997 a Torroella.
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L'Auditori de la Mercè i el Teatre
Municipal de Girona han progra-
mat un primer semestre del 2013
amb 30 propostes teatrals, òpera,
dansa i també espectacles per al
públic familiar. Entre els muntat-
ges seleccionats, destaquen Olean-
na, del director David Mamet i
amb Ramon Madaula i Carlota
Olcina, guardonat amb el Premi

Butaca 2012 com a millor espec-
tacle teatral, així com el nou treball
del ballarí Cesc Gelabert, guardo-
nat també amb un Premi Butaca.
Premi Nacional de Teatre d'aquest
any, Carme Sansa, interpretarà
un monòleg a Vostè ja ho entendrà.
També actuaran companyies lo-
cals i hi haurà un cicle poètic amb
espectacles de creació.

Obrirà la nova temporada un

concert amb veus a capella de la
companyia gironina Les Sixters
(Teatre Municipal, 26 de gener). La
programació inclou dos muntatges
de la companyia La Troca, La
dona vinguda del futur i La nostra
champions particular, o els mo-
nòlegs de Mentidera Teatre, Mgo-
goro, amb un nou format.

Tampoc hi faltaran el Cyrano de
Bergerac del director Oriol Broggi,

amb la millor interpretació teatral
dels Butaca per Pere Arquillué o
una nova versió del No et vesteixis
per sopar sota la direcció de Roger
Peña, amb Jordi Díaz, Mònica
Glaenzel i Àngels Bassa.

El Teatre Municipal continua
apostant per la dansa i per això ha
programat el Ballet David Campos
amb Les edats de la dansa i Luci-
fero del Balleto di Sena. El mes d'a-
bril també es farà un cicle amb tres
espectacles que reflexionen so-
bre l'arrel i la tradició. Es tracta de
Via Crucis, de la Factoria Masca-
ró; Carneros, d'Organik Dantza i
Nikkei de Mikio Tsunekawa. 

Els amants de l'òpera trobaran
propostes que van des de les Do-
nes d'aigua, de l'Associació d'Amics
de l'Òpera de Girona, amb temes
del compositor Paco Viciana que
diregieix el muntatge; l'Antologia
de la Sarsuela, de la mateixa enti-
tat, i Nabucco, dels Amics de l'Ò-
pera de Sabadell. Quatre anys-
després, torna Pagagnini, de la
companyia Yllana.

D’altra banda, el cicle A pas de
poetes, enguany dedicat a Salvador
Espriu, Rosa Font i a Edgar Allan
Poe. El públic familiar tindrà pro-
postes com Gretel & Hansel; Per un
instant o Amor de les 3 taronges.
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Carme Sansa, Cesc Gelabert i Ramon
Madaula actuaran al Teatre de Girona

FETS Javier Bardem és
nomenat als premis del
Sindicat d’Actors dels EUA
L’actor espanyol optarà al premi per la
seva interpretació a Skyfall, la darrera en-
trega de la saga de James Bond. 41
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COMUNICACIÓ El Suprem anul·la la prohibició
de TV3 al País Valencià i la multa a Climent
Una sentència estima el recurs interposat per Acció Cultural del
País Valencià i anul·la les resolucions de la Generalitat Valenciana
adoptades el 2007 que van tancar les emissions. 48


