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Els espectacles 
que no us heu  

de perdre aquesta 
temporada 

S
ovint em pregunten per la 
temporada teatral que hem 
encetat. Sense ser una anà-
lisi exhaustiva, he pensat un 
llistat d’imprescindibles, en 

què figuren espectacles amb grans 
noms al darrere però també produc-
cions de creadors més desconeguts.  

●● Del Teatre Lliure al TNC. Al 
Lliure hi trobem la reposició d’un 
Pinter divertit amb direcció de Xicu 
Masó, L’encarregat; un De Filippo di-
rigit per Toni Servillo, l’actor de La 
grande bellezza, Le voci di dentro; el 
teatre documental de Jordi Casano-
vas a Ruz/Bárcenas; la increïble his-
tòria d’una banca a ritme musical en 
el Frank V de Dürrenmatt amb direc-
ció de Josep M. Mestres; un Berg-
man sota la lupa de Daniel Veronese, 
Sonata de otoño; l’atrevida biografia 
de la Verge Maria de Colm Tóibín di-
rigida per Agustí Villaronga i amb 
una sempre impressionant Blanca 
Portillo, El testamento de María, i la 
nova direcció de Julio Manrique. El 
primer que recomanaria del Teatre 
Nacional és el ja provat i aclamat Va-
lle-Inclán d’Ernesto Caballero, Mon-
tenegro; la mirada de Carme Portace-
li sobre el sempre contundent Tho-
mas Bernhard i amb Francesc Orella 
a El president; un deliciós De Filip-
po dirigit per Lluís Homar; la immer-
sió d’Àlex Rigola en la novel·la de Jo-
an Sales Incerta glòria a la manera 
d’aquell reeixit 2666, i el nou text de 
Narcís Comadira dirigit per Xavier 
Albertí, L’hort de les oliveres.  

● Cesc Gay i Sergi Belbel. Al Te-
atre Romea hi veurem el debut de 
Cesc Gay al teatre amb Els veïns de 
dalt i la Fedra de Racine dirigida per 
Sergi Belbel i interpretada per Em-
ma Vilarasau. I al Goya, la sens dub-
te poderosa obra de Ronald 
Harwood Prendre partit, amb Josep 
Maria Pou i Joel Joan. Cal recordar 
que Cels, de Wajdi Mouawad, està 
en cartell a la Biblioteca, on David 
Selvas dirigirà Timó d’Atenes dins 
del Festival Shakespeare. 

● Les alternatives. En el teatre de 
petit format, el Teatre Akadèmia 
presenta una arriscada temporada 
en la qual destaca la reposició d’El 
drac d’or de Roland Schimmelpfen-
nig amb direcció de Moisès Maicas, 
i tinc present La gavina de Txékhov 
dirigida pel rus més català, Boris 
Rotenstein. Torrencial programa-
ció a La Seca de la qual no ens per-
drem Trilogia Mozart de la compa-
nyia Dei Furbi que dirigeix Gemma 
Bertran. I atents al que passi a la Sa-
la Atrium i la Flyhard. Això, i el que 
anem descobrint.e
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Jordi Savall, Medalla 
d’Or de la Generalitat

Savall manté una activitat cons-
tant. Aquest mes d’octubre, des-
prés del concert a Clermont-Fer-
rand, actuarà a París, Essen (Ale-
manya), Tychy (Polònia), Barcelo-
na, Lisboa i Madrid, entre altres 
ciutats, i sempre amb programes 
diferents. Al Liceu, per exemple, 
interpretarà l’òpera Farnace de Vi-
valdi en versió concert. “És el pri-
vilegi de tenir una feina meravello-
sa –diu sobre una agenda tan ata-
peïda–. Fa poc he estat a Cuba fent 
un recital i veus com la gent agra-
eix que hi vagis i t’abraça. És una 
cosa meravellosa. La música és 
compartir la bellesa i l’emoció”. 

La Terra i l’esclavatge 
Savall, que reconeix que li agrada vi-
atjar i que quan arriba a un aeroport 
de seguida nota “l’adrenalina”, 
manté diferents programes en ac-
tiu. “És la marca de la casa”, diu. Un 
dia pot tocar Guerra i pau, un altre 
L’elogi de la follia, el tercer La vio-
la celta... I encara en té de nous que 
està desenvolupant, com ara Terra 
Nostra. “És música sobre els ele-
ments, per prendre consciència que 
la Terra és l’últim que tenim i que 
si l’engeguem a fer punyetes, mala-
ment rai. Serà un projecte transver-
sal, amb músiques de tradicions 
molt antigues, algunes de les quals 
són de cultures aborígens”, detalla.  

Després té previst enllestir un 
treball sobre les músiques d’escla-

vatge. “El començarem a rodar 
en directe el juny del 2015 a Pa-
rís. És un projecte complex, amb 
músiques africanes, caribenyes i 
sud-americanes. El llibre-disc 
sortirà a finals del 2016”, infor-
ma. Tanmateix, Savall, citant Jo-
an Miró, considera que “el més 
important no és el que has fet en 
la vida, sinó que les generacions 
futures s’inspirin en el que has 
fet”. “Això és el que jo desitjo, 
que en el futur s’inspirin en to-
ta la feina que he fet”, diu el mes-
tre Savall.e

Jordi Savall durant un concert a L’Auditori de 
Barcelona el 23 de gener d’aquest any. CÈLIA ATSET

El reconeixement “encoratja” el músic a 
seguir fomentant “el diàleg intercultural” 

MÚSICA

“És un gran honor. Representa re-
bre el més alt reconeixement del 
meu país”, diu Jordi Savall (Iguala-
da, 1941) sobre la Medalla d’Or que 
ahir va decidir atorgar-li la Genera-
litat per “la seva destacada trajectò-
ria musical i la seva contribució de 
primer ordre a la cultura i la civili-
tat”. “Vol dir que existeix una sensi-
bilitat a favor del diàleg intercultu-
ral, del diàleg entre Orient i Occi-
dent, i a favor de la música antiga”, 
afegeix Savall, que assegura que la 
medalla l’“encoratja a seguir en 
aquesta línia”.  

La Medalla d’Or de la Generalitat 
és un nou reconeixement a un mú-
sic que n’acumula d’altres de tanta 
volada com el Léonie Sonning Mu-
sic Prize que va rebre al 2012 i la in-
sígnia de Cavaller de la Legió d’Ho-
nor francesa amb què va ser distin-
git l’any passat. I com va passar ales-
hores, ahir Savall també va recordar 
Montserrat Figueras. “La Medalla 
d’Or és també un reconeixement a 
la feina feta amb ella durant més de 
quaranta anys, i a tot el que hem fet 
amb els més de cent músics i can-
tants de les diferents formacions”, 
diu Savall, que aquest dijous actua a 
Clermont-Ferrand (França) amb 
La Capella Reial de Catalunya i el 
grup Hespèrion XXI.  
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Tots els vessants compositius de Bernat Vivancos 

De tots els concerts n’hi ha dos 
amb un significat especial: el del 
Cor de la Ràdio de Letònia, el 6 de 
març, i el de l’Escolania de Montser-
rat el 15 de maig. “El concert del Cor 
de la Ràdio de Letònia, que és sens 
dubte un dels millors cors del món, 
serà un mà a mà amb obres meves i 
d’Arvo Pärt –l’altre compositor con-
vidat de la temporada–, i el Palau ha 
accedit a fer-lo a l’església del Pi, on 
aquesta música tan espiritual tindrà 
un clima més litúrgic que li donarà 
color. Crec que serà un dels plats 

forts d’aquesta temporada pel 
que fa a la meva producció. I des-
prés, naturalment, hi ha el retro-
bament amb l’Escolania. Farem 
un parell d’obres i a més n’estre-
narem una de nova que els faré 
pràcticament a mida”, assegura. 

La influència montserratina 
Lògicament, Vivancos té molt 
present el seu pas per l’Escolania. 
“La meva composició no només 
ha estat influenciada per aquests 
anys que he estat director de l’Es-
colania –diu–, sinó que m’atrevi-
ria a dir que ja ve de petit, de quan 
era escolà. Tots aquells anys can-
tant un tipus de música amb una 
acústica determinada formen el 
futur músic, i no cal dir que tam-
bé el futur compositor. Evident-
ment, viure-ho durant aquests 
set anys com a director ha fet que 
m’imbuís més de la particulari-
tat que és la música montserrati-
na”. De la mateixa manera, reco-
neix la influència del pare Ireneu 
Segarra, de Maria Canals i del 
noruec Lasse Thoresen, “un 
compositor importantíssim” per 
a Vivancos.e 

Bernat Vivancos és el compositor convidat de la 
temporada 2014-15 del Palau de la Música. ANA MADRID

Per Bernat Vivancos (Barcelona, 
1973) ser compositor convidat de la 
temporada 2014-15 del Palau de la 
Música és una bona manera de co-
mençar “amb bon peu una nova eta-
pa” després de set anys al capdavant 
de la direcció de l’Escolania de 
Montserrat. “Em consagraré total-
ment a la composició”, diu Vivan-
cos, que en els pròxims mesos ha 
d’enllestir diferents obres que s’es-
trenaran al Palau de la Música.  

Avui, però, el Cuarteto Quiroga 
interpretarà les Cançons mallorqui-
nes, una obra de joventut que Vivan-
cos va escriure quan tenia 16 anys. 
“No estem parlant de la meva obra 
més important, però sí que és una 
peça que m’estimo molt”, diu. De 
fet, la temporada del Palau permet 
seguir diferents vessants de la tra-
jectòria de Vivancos. “És una mane-
ra que el públic pugui veure el que 
feia i el que faig ara; obres per a for-
macions molt variades i també 
obres que he fet en èpoques molt di-
ferents”, explica. 
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Agenda 
Savall prepara 
projectes 
sobre la Terra 
i la música de 
l’esclavatge 

Joventut  
El Cuarteto 
Quiroga toca 
una obra que 
Vivancos va 
fer als 16 anys


