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sos. Per si de cas, deixa al seu abast 
violoncels de diverses mides amb 
els quals juguen, encara que pre-
feriria que escollissin un altre ins-
trument si volen fer carrera. «Si 
algun surt cel·lista el compara-
ran amb mi. Ja és molt que alguns 
s’hagin dedicat a la música tenint 
un pare famós. Ja tenim prou com-
petició a casa per afegir-ne més».
 Res a veure la infància dels seus 
fills amb la joventut de Maisky a 
l’URSS comunista, on va ser con-
demnat a presó i treballs forçats 
davant el temor de les autoritats 
que un jove talent com ell fugís del 
país rere els passos de la seva ger-
mana, que va emigrar a Israel.

Optimista i afortunat 

Quan va aconseguir deixar l’URSS 
va haver de començar de zero. L’es-
forç va valer la pena i la seva «se-
gona vida» li ha donat moltes sa-
tisfaccions. Optimista nat, afirma 
ser «el violoncel·lista més afortu-
nat del món». De motius no n’hi 
falten i els enumera d’una tirada: 
«Sóc l’únic que ha estudiat amb 
dos grans mestres, Rostropó-
vitx i Piatigorski. Vaig tenir la sort 
de conèixer Pau Casals dos me-
sos abans que morís i tocar du-
rant hores per a ell. He pogut col-
laborar en més de 20 concerts amb 
Leonard Bernstein, tan gran com a 
músic com a persona. I he tingut la 
sort de fer música de cambra me-
ravellosa durant 40 anys al costat 
de la meva amiga Martha Argerich. 
A més, fa més de 14 anys que estic 
unit a un meravellós violoncel ita-
lià, un Montagana del segle XVIII, i 
l’he disfrutat interpretant música 
juntament amb els meus fills». H

El mag del violoncel Mischa 
Maisky (Riga, Letònia, 1948) tor-
na avui a Catalunya, aquesta vega-
da amb la seva filla Lily, pianista 
de 26 anys. Junts obriran l’impres-
sionant cartell del festival Nits de 
Clàssica de Girona, en el qual vete-
rans com William Christie i la se-
va orquestra d’Arts Florissants (6 
de juliol) alternen amb el contra-
tenor Xavier Sabata (28 de juny), 
el violinista Fabio Biondi, que ac-
tuarà amb el clavecinista Kenneth 
Weiss (29 de juny), i l’emergent pi-
anista Benjamin Grosvenor (1 de 
juliol).
 «Tocar amb els meus fills és un 
somni fet realitat, una experièn-
cia increïble. Des que van néixer 
desitjava tocar algun dia amb ells. 
Amb Lily vaig començar a tocar en 
públic fa vuit anys i des d’alesho-
res hem interpretat diferents pro-
grames i hem gravat diversos dis-
cos», afirma Mischa Maisky, que al 
Teatre Municipal començarà amb 
Sonates de Bach i Xostakóvitx i se-
guirà amb música espanyola –Gra-
nados, Falla, Albéniz, Cassadó i Sa-
rasate–. El músic, que també to-
ca en trio amb Lily i el seu germà, 
Sacha, dos anys més jove, al violí, 
afegeix que no ha estat difícil enco-
manar la seva passió per la música 
als seus fills. «Tenen les seves prò-
pies idees i m’encanta experimen-
tar-les junts, adaptar-me als seus 
punts de vista, perquè al capdavall 
en això consisteix la música», asse-
nyala. «La qüestió és trobar l’equi-
libri. És tan necessari en la música 
com en la vida».
 Maisky compara la música amb 
un gran diamant que brilla de di-

ferent manera segons la llum que 
l’il·lumina. «Hi ha diferents mane-
res d’abordar una peça i totes són 
vàlides. Només n’hi ha dues que no 
estan permeses: tocar de manera 
lletja o avorrida. Tota la resta val, 
perquè la música és, sobretot, una 
experiència emocional».
 Els seus altres fills, Maxim, 
Manuel i Mateo, un bebè de 15 me-
sos, encara són massa petits per sa-
ber si també seguiran els seus pas-
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Per evitar que fugís 
del país, la Rússia 
comunista el va 
condemnar a presó 
i treballs forçats

Maisky, música en família
El cèlebre violoncel·lista obre juntament amb la seva filla Lily, pianista, el festival Nits de Clàssica 
a Girona H Bach, Xostakóvitx i música espanyola centren el seu programa al Teatre Municipal

RETORN A CATALUNYA dEL pREsTigiós músiC 

33 Segona vida 8 Maisky, que va començar de zero al sortir de Rússia.
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Broggi i Mouawad,
parella extraordinària
CRÒNICA El director de La Perla firma una 
gran versió de la tragèdia enorme de ‘Cels’
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De la sorra de la nau gòtica a la mo-
queta. De l’austeritat inspirada en 
el mestre Peter Brook a un suport 
audiovisual i escènic propi d’una 
sèrie d’espies o un thriller televisiu 
del segle XXI. Si Oriol Broggi i la se-
va companyia, La Perla 29, han dei-
xat sobrades empremtes de com 
treure petroli de l’artesania tea-

tral, ara han reblat el clau de mane-
ra extraordinària davant el desafi-
ament de portar Cels a la Biblioteca 
de Catalunya. És el final de La sangre 
de las promesas, la tetralogia de Wad-
ji Mouawad, una figura clau del te-
atre actual per un quartet de tragè-
dies d’aire clàssic i convulsió èpica 
contemporània. Entre elles, Incen-
dis, la primera i triomfal aventura 
de Broggi amb Mouawad.

 Cels només fa que confirmar, i fins 
i tot anar més enllà, que el canadenc, 
d’origen libanès, no és autor de mit-
ges tintes. Ni en l’escriptura ni en 
les seves propostes. De nou recorre 

a una estructura de thriller per a una 
trama d’enorme complexitat i pessi-
misme descoratjador al voltant d’un 
equip d’investigadors, tancat en un 
búnquer, que intenta desentranyar 

un imminent atemptat global. És la 
resposta d’una joventut aïrada per la 
traïció de les seves persones grans en 
un món en flames. Aquest eix argu-
mental recorre una obra en la qual 
cada frase vol ser la definitiva, i de tal 
manera que pot  noquejar el públic. 
Però Mouawad t’acaba arrossegant 
a la seva revenja contra l’embogit se-
gle XX, amb guerres que van devorar 
pares i fills. Però sempre amb un tor-
nar a començar, concretat en el crit 
que tanca Cels i la tetralogia, símbol 
a un temps de mort i vida.
 Amb aquest material de l’alça-
da d’un campanar, Broggi despat-
xa una mesurada posada en escena, 
amb excel·lents recursos audiovisu-
als, a la qual contribueix un sòlid 
treball actoral, amb Eduard Fare-
lo i Marcia Cisteró de nota, i ben se-
cundats per Ernest Villegas, Xavier 
Boada i Xavier Ricart. No menys re-
llevants són els treballs en vídeo de 
Carles Martínez i Àlex López. H

33 Eduard Farelo, en una escena de ‘Cels’, a la Biblioteca de Catalunya.

BITO CELS

17 BALLARINS

‘Carmen’, en 
clau flamenca, 
al Condal
La companyia Antonio Andrade por-
ta al Teatre Condal l’espectacle Mi 
Carmen flamenca, una versió de l’obra 
Carmen de Bizet, en la qual el flamenc 
s’uneix amb elements àrabs, jazz i 
salsa. L’espectacle es va estrenar a la 
Deutsche Òpera de Berlín i s’ha re-
presentat als teatres xinesos Shan-
gaí Oriental Art Center i Pequín Mei 
Lang Fan. La coreografia és de Ma-
nolo Marín i la interpreten 17 balla-
rins, amb vestuaris de José Galvañ i 
Victorio i Lucchino.

SÈRIE ‘ELS NENÚFARS’

Venut per 39,7 
milions un llenç 
de Monet
Un nenúfars de Monet es va vendre 
per 39,7 milions d’euros a Londres. 
Es tracta d’un llenç de la famosa sè-
rie d’Els nenúfars que l’artista impres-
sionista francès va pintar el 1906. 
L’obra va ser l’estrella de la subhas-
ta de la casa Sotheby’s, i va eclipsar 
les expectatives de rècord posades 
en la venda d’un mondrian. El rècord 
de Monet el manté un altre quadro 
d’aquesta mateixa sèrie, que el 2008 
es va vendre per 51,3 milions.


