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Gran notícia: aquests dies 
l’editorial Faber & Faber 
ha anunciat, de cara al 

proper octubre, la publicació de 
Lit up inside, una antologia de les 
millors cançons escrites per Van 
Morrison. El volum funcionarà 
com un Selected lyrics, o si es vol un 
Selected poems, i el situarà en un ca-
tàleg de gran tradició poètica, al 
costat de noms consagrats com T. 
S. Eliot o Philip Larkin, però tam-
bé amb les noves veus de la poesia 
actual britànica. En la mateixa lí-
nia, Faber ja havia publicat ante-
riorment antologies de les lletres 
d’Ian Curtis i les de Jarvis Cocker 
(traduït a Mondadori).
      Bob Dylan apareix cada any a 
les apostes sobre el Nobel de lite-
ratura, i ningú se sorprèn quan 
es publiquen antologies de mú-
sics com Lou Reed, Leonard Co-
hen o Nick Cave, però potser per-
què la seva carrera ha anat per ca-
mins més diversos i de músic 
virtuós, o potser pel seu caràcter 
esquerp, fa la impressió que a 
Van Morrison no se li ha recone-

gut prou el talent poètic. Els 50 
anys de carrera del lleó de Belfast 
es tradueixen en una obra com-
plexa, que ha evolucionat amb 
cada disc i cobreix molts territo-
ris, des de les lletres de rebel·lia 
juvenil fins als poemes d’amor, o 
la reflexió sobre la fama i la inti-
mitat. Van Morrison ha tingut pe-
ríodes místics, propers a l’estèti-
ca romàntica, i d’altres de més 
narratius; moments en què l’ide-
ari arrossegat del blues convivia 
amb la tradició poètica de la 
Irlanda de W. B. Yeats.
      Aquests dies he tornat a escol-
tar algunes de les cançons de Van 
Morrison fixant-me en les lletres. 
Entre les menys conegudes, un 
bon exemple del seu talent és 
l’inici de High summer, del disc 
Back on top (1999). Els primers 
versos recuperen una imatge del 
seu primer disc, «el cotxe espor-
tiu vermell» que s’atura al camí 
d’entrada d’una mansió, i amb 
aquesta imatge «the story does un-
fold», és a dir, «la història es des-
plega». És un recurs narratiu vi-
sual: una cinta de color vermell --
el cotxe en moviment– que 
funciona com a motor de la me-
mòria i, per contrast amb el pre-
sent, ressalta el cansament físic i 
mental del músic en un estiu 
molt calorós. Espero que la inclo-
guin al recull. H
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Van Morrison

JORDI

Puntí

Un llibre reunirà    
les millors cançons 
escrites pel  
‘lleó de Belfast’ 

deesi

 

es van realitzar més d’un centenar 
de funcions de La Santa Espina. Des-
prés va començar a decaure l’interès 
per la peça alhora que la sardana ins-
pirada en el quadro número 18 i que 
dóna títol a l’obra triomfava en la se-
va versió per a cobla. Amb els seus 
versos «Som i serem gent catalana 
/ tant si es vol com si no es vol», va 
rivalitzar com a himne catalanista 
amb el Cant de la senyera i Els segadors. 
Sota la dictadura de Primo de Rivera 
l’obra va ser prohibida, i encara que 
als anys 50 es va representar a Grà-
cia i el 2003 es va recuperar a Sant 
Andreu, pràcticament ha estat allu-
nyada de l’escena fins avui. H

Més d’un segle després de la seva 
estrena al Teatre Principal torna 
a Barcelona una nova producció 
de La Santa Espina, una obra lírica 
amb text d’Àngel Guimerà i músi-
ca d’Enric Morera. La curiositat per 
veure com sona aquesta obra obli-
dada és gran. Ja s’ha cobert el 80% 
de l’aforament i els organitzadors 
esperen cobrir, avui, el 100% de les 
1.800 localitats del BTM.
 El director de l’Orquestra Sim-
fònica del Vallès, el valencià Rubén 
Gimeno, dirigeix aquest revival, pe-
dra angular dels actes organitzats 
per la coordinadora d’Entitats Sar-
danistes de Barcelona, ciutat que 
aquest any és capital de la sardana. 
La seva versió serà molt diferent de 
la que es va veure el 1907 al Princi-
pal. «Serà en versió concert, sono-
ritzat, amb una narradora i tres so-
listes», aclareix Gimeno. Ells són 
l’actriu Vicky Peña i els cantants 
David Alegret, tenor; Anna Alàs, 
mezzosoprano, i Enric Martínez-
Castignani, baríton. La Polifònica 
de Vilafranca completa el reparti-
ment amb 100 músics en escena. 
 «L’obra és una mica complexa. 
Per això hem sacrificat molts di-
àlegs. En aquesta versió el rol de 
la narradora és fonamental», reco-
neix Gimeno, que ha usat la parti-
tura reeditada el 2011 per Boileau. 
«La música és molt d’aquella èpo-
ca en què triomfava la sarsuela. 
Per un costat, Morera utilitza músi-
ca de caràcter popular per narrar la 
història que transcorre en una ma-
sia durant la verema i, per un altre, 
utilitza una composició d’influèn-
cia més centreeuropea, més wag-
neriana, per descriure la part més 
esotèrica de l’obra».
 La peça original, que per Gime-
no «és més sarsuela que rondalla», 

tenia 31 personatges, tres solistes i 
moltes comparses.
 La versió que s’estrena avui man-
té l’esperit de l’obra amb un format 
renovat. «El que és prioritari és que 
s’entengui el fil argumental. Hem 
respectat els tres personatges prin-
cipals i hem jugat amb el cor perquè 
interpreti la part de les bruixes. La 
narradora situarà l’espectador i al-
guns músics de l’orquestra interpre-
taran personatges secundaris», ex-
plica Gimeno. La producció es gra-
varà demà, sense públic, a la seu 
de l’OSV a Sabadell. Hi ha intenció 
d’editar-la. 
 Després de la seva estrena el 1907 
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33 Últims retocs 8 El director de l’OSV, Rubén Gimeno (esquerra), i l’actriu Vicky Peña, en un assaig. 
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Vicky Peña és la 
narradora d’una 
obra que comptarà 
amb més de 100 
músics en escena

Torna ‘La Santa Espina’ 
El director de la Simfònica del Vallès, Rubén Gimeno, reivindica Enric Morera amb una nova 
producció de la seva obra de 1907 H La peça es representa només avui al BTM

RECUPERACIÓ D’UNA OBRA DE TEATRE LÍRIC

El Liceu amplia el sistema 
de venda d’entrades
3 El Gran Teatre facilitarà la compra per internet i mòbils 
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El patronat del Liceu va aprovar ahir 
el pressupost de la temporada 2014-
15 i va ratificar el pla estratègic i la 
rehabilitació dels fons propis pre-
sentat a finals del gener passat. El pa-
tronat també va aprovar els comptes 
anuals i la memòria de la Fundació 

del Gran Teatre del Liceu de l’actu-
al temporada 2013-14, que preveu 
unes pèrdues de 4,3 milions d’euros 
i uns fons propis negatius de 5,8 mi-
lions d’euros.
 A més a més es va donar llum ver-
da a tota una sèrie de mesures per 
reactivar la venda d’entrades, que 
estaran a disposició del públic dos 

mesos abans del que és habitual. A 
partir del 16 de maig vinent es po-
dran adquirir a més a més a través 
d’un nou sistema de venda d’entra-
des per internet i per diferents ca-
nals de venda, com Fnac i Turisme 
de Barcelona.
 El Gran Teatre ha posat en mar-
xa un nou sistema de venda per in-
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ternet amb una app disponible per 
a iPhone i android. Els espectadors 
podran crear el seu propi perfil, veu-
re l’historial de compra, accedir a la 
impressió d’entrades des de casa i 
disposar de localitats al mateix mò-
bil (Passbook), sense necessitat de te-
nir-les físicament.

DOBLE PREU / El nou pla de màrque-
ting impulsat per captar un nombre 
més gran de públic aposta per l’es-
quema de doble preu segons el re-
partiment de les funcions, amb les 
entrades del segon repartiment més 
barates. I s’ha ampliat el servei de 
venda de localitats d’última hora 
que es poden adquirir durant tot el 
dia en horari de taquilla en lloc de 
tres hores abans de la funció. H


