
L’Orquestra del Montsalvat pren
el nom de la mítica muntanya
wagneriana: la recerca de l’ori-
gen. Una declaració d’intencions
i de principis del perquè del seu
naixement. La presentació de la
formació, al Born Centre Cultural,
divendres 14 de març, no és ca-
sualitat; tampoc no ho és la inter-
pretació de la Simfonia Heroica de
Beethoven. L’Orquestra del Mont-
salvat (OM), que neix de la inicia-
tiva privada, que es vol allunyar
dels escenaris habituals, que és for-
mada per joves músics freelance  i
que vol treballar per produccions
(no programacions), serà la pri-
mera al país i a l’estat que se cen-
tri en la interpretació  amb criteris
i instruments històrics del perío-
de musical del romanticisme, en-
tre els segles XIX i XX. 

Al darrere, com a director artís-
tic i coordinador, hi ha el manre-
sà Oriol Pérez, exdirector de l’Au-
ditori, que afronta el seu «renai-
xement» professional amb un pro-
jecte d’abast internacional. Ho fa
acompanyat del bagenc Domènec
Òrrit. Ambdós posen data al mo-
ment en què la confluència d’in-
teressos va donar pas a l’embrió del
que és l’Orquestra del Montsalvat:
el 3 de maig del 2012. Són els
ideòlegs d’una formació creada en
un moment de canvi «per al país»
al qual es volen sumar a través de
la música.   De moment, el princi-
pal mecenes de l’Orquestra del
Montsalvat, que vol convertir-se en
SL, és la Fundació Antoni Vila Ca-
sas,  i per al concert d’estrena s’hi
han apuntat Generalitat i Ajunta-

ment de Barcelona, immersos en
la celebració del tricentenari del
1714.  Tot, expliquen Òrrit i Pérez,
està en relació: el moment de cri-
si i canvi històric i el del naixement
i, finalment, presentació de l’Or-
questra del Montsalvat, el 14 de
març, dia en què es va signar el
tractat d’Utrecht, el 1713, pel qual
el bàndol austracista resta aban-
donat en la guerra contra Felip V.

Entre la quarantena d’intèr-
prets que s’han sumat al projecte,
hi ha el 65% de músics catalans, al-
guns dels quals en prestigioses
orquestres europees, com Pepo
Domènech (oboè solista de l’Or-
questa Revolucionària i Romànti-
ca, de John Eliot Gardiner) i tam-
bé, noms de la Catalunya Central,
com els violinistes manresans
Ariadna Padró i Jordi Coll.
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Domènec Òrrit i Oriol Pérez, ideòlegs del projecte, ahir

SALVADOR REDÓ

La Catalunya Central posa els fonaments
de la pionera Orquestra del Montsalvat
Els bagencs Oriol Pérez i Domènec Òrrit impulsen la primera formació del país centrada en el

període romàntic amb instruments originals La batuta la portarà l’esparreguerí Francesc Prat



Francesc Prat, director musical
Format a l’Escolania de Mont-
serrat, el compositor i director

d’orquestra Francesc Prat ha centrat
la seva carrera en la música contem-
porània i el repertori operístic. Per al
primer concert amb l’OM, treballarà
amb la soprano María Hinojosa i l’ac-
tor Josep Maria Pou.

4

EL DIRECTOR

El director artístic del Teatre Na-
cional, Xavier Albertí, va fer ahir
una encesa defensa de la vigència
del dramaturg Serafí Pitarra (1839-
1895), una figura que considera ca-
pital com un dels pares del teatre
modern català. Per posar en valor
la seva obra s’inicia aquest mes de
març una programació que porta
per títol Epicentre Pitarra.

Un dels espectacles previstos és
la versió de la sarsuela L’esquella de
la torratxa que realitzarà Egos
Teatre, amb direcció del santvicentí
Joan Maria Segura, els dies 7, 8 i 9
de març. Aquest títol va donar a co-
nèixer Pitarra el 1864 al teatre de
l’Odeon, a la plaça de Sant Agus-
tí, on va assolir un èxit notable.

Per a Albertí, de l’Epicentre Pi-
tarra n’hauria de sorgir una «re-
flexió ciutadana» sobre l’autor que
va provocar que «la llengua cata-
lana iniciés a partir de 1864 el seu
camí cap a l’hegemonia, gràcies al
fet que un públic majoritari va
trobar un objecte de consum que
li era afí». Al seu parer, una obra de
teatre com L’esquella de la torrat-
xa va fer «infinitament molt més
per la llengua catalana que Bona-
ventura Carles Aribau i la seva
Oda a la Pàtria». Malgrat això, en
un teatre públic de Barcelona no
s’ha vist una obra seva des de l’a-
ny 1982, quan va pujar a l’escena-
ri Batalla de Reina.  
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El santvicentí Joan Maria
Segura dirigeix la companyia
Egos Teatre en l’obra
«L’esquella de la torratxa»



El TNC recupera
i reivindica la
vigència de l’obra
del dramaturg
Serafí Pitarra 

L’estrena de l’Orquestra del
Montsalvat vol interrelacio-

nar unes obres concretes de la his-
tòria de la música clàssica europea
amb la fi de la guerra de Successió,
lligant-los amb el moment històric
actual. Per això, les runes del Born
com a primer escenari amb l’Heroi-
ca (1805) o la Música incidental de
l’Egmont de Goethe (1810), de
Beethoven. El segon projecte inau-
gural de l’OM serà la interpretació
de la Grande messe des morts
(1837) d’Hector Berlioz, per primer
cop amb instruments d’època, que
es vol portar a escena pels volts de
l’11 de setembre a Santa Maria de
Mar. Un macroprojecte, amb la
complicitat del Cercle Català de Ne-
gocis, uns 300 cantants i músics i
la participació del Cor de Pàdua. La
idea és que d’aquests projectes
sorgeixi una pel·lícula amb guió del
dramaturg manresà Esteve Soler.
Segons Pérez, ara mateix ja hi ha
«productores interessades»
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Un segon concert i
un guió ‘manresà’

‘any 1936 van aparèixer al San Francisco News
una sèrie de reportatges signats per un llavors
encara poc conegut John Steinbeck sobre els
campaments de treballadors temporers a Ca-

lifòrnia. D’aquests articles se’n va fer un recull i es van pu-
blicar a l’estat espanyol amb el títol de Los vagabundos de
la cosecha (Libros del Acantilado, 2007), il·lustrats amb les
famoses fotografies de Dorothea Lange. Els set textos fo-
ren l’origen de la novel·la Els raïms de la ira, publicada tres
anys més tard i amb la qual l’autor va aconseguir el Premi
Pulitzer. Portar el llibre a la pantalla fou un beneit ende-
riament del mogul de la Fox Daryl F. Zanuck, que va en-
carregar el guió a Nunnally Johnson i el va lliurar a John Ford
tot seguit, per posar-li en safata el seu segon Oscar com a

director i permetre-li rodar un dels millors films de la seva
prolífica carrera.

Som davant l’odissea dels okies, els grangers d’Oklaho-
ma que a l’època de la Gran Depressió es veieren obligats
a abandonar les seves terres, a causa de la sequera i les tem-
pestes de pols negra que els havien deixat a les urpes dels
bancs, quan no van poder fer front a les hipoteques. Em-
barcats amb ancians i criatures en camionetes esbalan-
drades, viatjaven fins a Califòrnia, el miratge del paradís de
mel i tarongers, on havien de viure d’uns sous de misèria,
enmig d’altres desgraciats com ells que els disputaven els
rosegons. Tom Joad surt de la presó en llibertat condicio-
nal tan sols per veure com la seva família inicia l’exili, i els
acompanya per llocs on no són ben rebuts, per anar a rau-
re a mans de gent sense escrúpols que s’aprofita de les se-
ves necessitats. Tom es constitueix en el cap de colla, aju-
dat per la fortalesa moral de la mare. Arrossega tothom al
seu darrere, fins que les circumstàncies adverses el fan fu-
gir amb tot el dolor del seu cor. Malgrat el discurs idealis-
ta amb què en Tom s’acomiada, som conscients que el seu
allunyament deixarà encara més indefensa la seva gent.

El guió concentra i redueix, és clar, els fets de la novel·la,
però cal dir que hi ha algunes variacions destacables per
una o altra raó. L’escena en què l’avi i els néts entren a un
comerç del camí a comprar un pa de cinc centaus i veiem
com la primera reacció de menyspreu dóna pas a la llàs-

tima per part dels botiguers, és invenció d’en Nunnally John-
son, aplaudida pel mateix Steinbeck. Totes les referències
a la funció de força de les unions sindicals resulten difu-
minades i substituïdes per una lluita de caire individual, no
política, sinó humana, enfront de la injustícia. Steinbeck era
home d’esquerres, militant d’organitzacions afins al Par-
tit Comunista durant aquells anys, mentre que en Ford era
tradicional, encara que no li correspon la fama d’ultradretà
que li han encolomat  –vegi’s la seva conducta durant la caça
de bruixes de McCarthy. El final del llibre no podia ser el
mateix del film en aquells moments, ja que el Codi Hays,
de censura, no ho hauria permès. Rosasharn no dóna a llum
un nen mort i després alimenta un vell famolenc amb la seva
llet materna. No en sabem res d’ella després del ball al cam-
pament federal, i el desenllaç es concentra només en Tom
i la seva mare.

La fotografia del gran Gregg Toland aprofita totes les tro-
balles que va experimentar a Ciutadà Kane pel que fa a la
profunditat de camp i a la il·luminació. En el seu treball a
Els raïms de la ira es va inspirar, segons pròpies declaracions,
en les ja esmentades instantànies de Dorothea Lange, tot
un testimoni gràfic d’uns anys en els quals el New Deal de
l’administració Roosevelt feia mans i mànigues per com-
batre les conseqüències del crac del 29. Toland –mort pre-
maturamente als 44 anys– fou un mestre en el sentit de po-
sar la tècnica al servei de la potenciació de l’argument.
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LES PEL·LÍCULES DE
LA MEVA VIDA

Crític de cinema
Manel Quinto

«Els raïms de la ira»
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