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El diàleg amb altres cultures, 
aquest intercanvi de parers tan 
necessari com difícil en determi-
nades ocasions, ha estat un puntal 
sobre el qual Jordi Savall (Iguala-
da, 1941) ha basat la seva dilatada 
carrera. Hi ha nombrosos discos 
del cèlebre violagambista i direc-
tor que deixen patent la riquesa 
sorgida del creuament de cultu-
res. L’intercanvi entre elles, desen-
volupat durant segles als dos cos-
tats del Mediterrani, va inspirar 
Mare Nostrum, la interpretació en 
directe del qual al Teatre Kursa-
al (21.00 hores) inaugura aques-
ta nit la 16a Fira Mediterrània de 
Manresa.
 Savall, artista convidat aquest 
any, completarà la seva presèn-
cia en la mostra amb un concert 
de viola dedicat a la música cel-
ta, un documental i una conferèn-
cia. «Em fa molta il·lusió partici-
par en un festival com aquest, que 
va més enllà de la clàssica. Això et 
permet connectar amb un públic 
amb altres sensibilitats», explica a 

aquest diari. Per al cèlebre músic la 
falta de connexió actual entre Espa-
nya i Catalunya és inquietant. «Fa-
rà falta entendre’s perquè no hi ha 
una altra solució. Tancar portes no 
condueix enlloc. L’essència de la 
política consisteix a dialogar i bus-
car solucions», recorda. Nomenat 
per la Comunitat Europea el 2008 
ambaixador per al diàleg intercul-

MARTA CERVERA
BARCELONA

Enginyer musical
Jordi Savall obre el festival amb ‘Mare Nostrum’, un 
diàleg musical que estableix ponts entre diferents cultures

pols entre la Generalitat i el Go-
vern central: «Per mi és difícil 
d’explicar, sobretot si disposo de 
poc temps. I fins i tot em crea una 
contradicció perquè jo provinc 
d’una família de Gandia i, com que 
sóc músic, em sento com a casa a 
Barcelona, Granada, Santiago de 
Compostel·la, Venècia o París», re-
coneix. «Però allà on vaig la gent 
celebra les seves tradicions per-
què al món cadascú ha de poder 
ser ell mateix, respectant els al-
tres. El problema sorgeix quan es 
vol imposar una única manera de 
ser. No es pot ignorar la realitat».
 Savall seguirà intentant esta-
blir ponts amb la seva música en-
tre els pobles ja siguin els del Me-
diterrani, un mar de dol per la 
mort d’immigrants, o els de la pe-
nínsula ibèrica: «A Rajoy li reco-
manaria que escoltés qualsevol 
música ja sigui castellana, anda-
lusa, gallega, catalana però també 
jueva i àrab, perquè entengui que 
la història és un moviment perpe-
tu... Com deia Voltaire, sense sen-
timent no tenim memòria, i sense 
memòria no hi ha esperit». H 

tural, Savall considera que és vital 
per establir ponts entre Espanya i 
Catalunya. «La clau del diàleg radi-
ca a respectar i acceptar la diferèn-
cia. No s’ha de tenir por de parlar ni 
de deixar que la gent s’expressi», 
explica quan se li pregunta pel dret 
a decidir.
 Savall comprova diàriament l’in-
terès que desperta a l’estranger el 

«Tancar portes no 
condueix enlloc, 
diu sobre la situació 
actual d’Espanya
i Catalunya

33 Jordi Savall, artista convidat de la 16a Fira de la Mediterrània, inaugura avui la mostra.
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Mor el gestor 
cultural Pere 
Pinyol
3El director del Teatro Circo Price 
de Madrid mor als 61 anys

IMMA FERNÁNDEZ
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E
ra un apassionat del més di-
fícil encara; un malabaris-
ta de somnis i plans que va 
convertir en realitat pri-

mer com a actor i després des dels 
despatxos, l’últim com a director 
del Teatro Circo Price de Madrid, 
que capitanejava des del 2009. Di-
marts, el càncer va prendre el som-
riure a Pere Pinyol (l’Hospitalet, 
1952) i a tots els que el van conèixer. 
Va morir a Madrid, als 61 anys, des-
prés d’una rellevant trajectòria ini-
ciada per la seva passió per l’escena 
que va culminar amb la seva revolu-
cionària gestió del Price. Va conver-
tir la carpa en l’epicentre de les arts 
circenses a Espanya i la va obrir al te-
atre, la música, la dansa o el seu esti-
mat cabaret. Antony and the John-
sons o Robert Lepage es van sumar ai-
xí als acròbates i nassos vermells. 
 El Price va ser la «nineta dels seus 
ulls, el millor treball» que havia tin-
gut, deia Pinyol, que es va entestar a 
convertir-lo en «l’espai cultural de la 
ciutat». «Va ser un lluitador, una per-
sona molt treballadora, molt intel-
ligent i exigent; un animal social 
que no passava mai desapercebut», 
glossava ahir la gerent del mític circ, 
Clara Lepatra. «Va aconseguir acos-
tar el públic a l’oblidat art circense 
portant les millors companyies», va 
afegir la seva amiga. La malaltia el 
va dur a renunciar al seu càrrec al se-
tembre (havia de ser assessor artístic 
fins al gener, quan presentaria la se-
va renúncia completa per anar-se’n 
a viure a Barcelona amb la família). 
 
DEL FÒRUM A FOCUS / Pinyol va estudi-
ar a l’Institut del Teatre i va comen-
çar com a actor i gerent de la compa-
nyia GAT (Grup d’Acció Teatral). De-
ia que la seva vocació va sorgir de «la 

necessitat de vincular l’acció políti-
ca amb el teatre com a mitjà d’inter-
venció: un teatre popular als barris 
de  l’Hospitalet». Va ser promotor 
cultural de l’ajuntament d’aquesta 
localitat, va cofundar la promotora 
3 en Raya i va fer el salt a Focus, com 
a director de l’empresa a Madrid. 
 El seu llarg currículum inclou el 
càrrec de director d’espectacles del 
Fòrum de les Cultures (Barcelona 
2004), codirector de la inauguració 
de l’Expo Saragossa 2008, director 
del projecte 6Goya6 per al 200 ani-
versari del 1808 a Madrid; i coordi-
nador de les gales dels Premis Max 
del 2006 al 2010, entre d’altres. 
 Pinyol concebia la figura de ges-
tor cultural com la d’un «equilibris-
ta entre la direcció artística i l’eco-
nòmica», i en aquesta corda tan pri-
ma es va mantenir sempre, sense 
por a les altures i a la recerca del més 
difícil encara. H

ADÉU A UN APASSIONAT DE LES ARTS ESCÈNIQUES

33 Pere Pinyol.


