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Gloria Muñoz i Alfonso Lara, la 
mainadera i el seu nen. MARIETA

Superb  
drama amb 
disminuïts 
emocionals

TEATRE

‘Emilia’ TEATRE LLIURE 116 D’OCTUBRE 

Afe que la infantesa mode-
la la personalitat dels 
adults. I a fe que l’autor i 
director Claudio Tolca-
chir sap com penetrar al 

fons de les persones per posar sobre 
l’escenari els clarobscurs dels seus 
personatges. Emilia és un drama que 
exigeix molta atenció de l’especta-
dor, ja que desgrana la informació de 
mica en mica amb un habilíssim 
tempo teatral, de manera que crea 
una intriga que ja al començament 
ens fa preguntar: per què és a la pre-
só, aquesta dida amorosa?, i per què 
diu que ho tornaria a fer?  

Ella és l’epicentre d’un món habi-
tat per disminuïts emocionals. La 
mare que calla o només parla a cau 
d’orella, el fill adolescent clavat en 
una infantesa fictícia pel pare adop-
tiu, que a la vegada ha projectat en la 
família la necessitat de viure una 
normalitat emocional. Els personat-
ges de Tolcachir tenen la virtut d’en-
senyar el que els trastoca dins d’una 
aparença de normalitat. Si no són 
normals, almenys ho semblen. Són 
com moltes persones del nostre 
món. Però s’ha de mirar darrere les 
seves actituds, darrere l’epidermis: 
fins i tot aquella que sembla més fer-
ma mostra alguna forta mancança. 

La direcció d’actors és magnífica. 
Gloria Muñoz està esplèndida tant 
amb el que diu com amb el que calla. 
Alfonso Lara aconsegueix que dub-
tem constantment del Walter, que 
després l’acceptem i que finalment 
ens faci por. Una autèntica creació. 
Molt bé també la resta d’intèrprets. 
Només un handicap a tot plegat: pot-
ser l’escenari del Lliure de Montjuïc 
és massa obert per a aquesta funció. 
En qualsevol cas, Emilia és d’aquelles 
obres que després generen converses 
i debats. Fantàstic, no?e
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“L’art ha de ser útil 
per a la societat”

la importància de l’educació. “La 
música crea harmonia i consens. 
Hauria de ser una de les bases fona-
mentals de l’educació. En una clas-
se de música no hi ha intolerància ni 
racisme, perquè es canta i es toca 
plegats”, va afegir. Tampoc no va 
deixar de banda la dimensió social 
de l’art. “L’art ha de ser útil per a la 
societat. L’art per l’art no és útil. 
Quan fem música contribuïm al 
benestar de les persones que escol-
ten aquesta música, i a l’harmonia 
d’un món en crisi on hi ha més guer-
res i més refugiats que mai”. Savall 
també va insistir en la necessitat 
que la cultura tingui el suport d’“un 
món econòmic globalitzat que de-
fuig aquesta responsabilitat”. “Sen-
se cultura els pobles no poden evo-
lucionar de manera civilitzada”, va 
dir. I recordant la diagnosi de Han-
nah Arendt segons la qual el gran 
desafiament del món després del 
1945 seria “el problema del mal”, va 
afegir: “Hem de ser capaços de dia-
logar, d’evitar la violència, la incom-
prensió i el fanatisme”.  

Desobeir les lleis injustes 
Cap al final del seu parlament, Sa-
vall va tenir unes paraules per al 
present del país. “No és la meva fei-
na donar consells, però m’agrada-
ria dir que tenim el deure de defen-
sar la nostra cultura i lluitar perquè 
les persones tinguin la capacitat de 
decidir el que ens convé per al fu-
tur”, va dir abans d’acabar citant 
Gandhi: “Quan una persona deci-
deix desobeir les lleis injustes cap 
tirania no podrà sotmetre-la. Ens 
en sortirem”.  

Després dels aplaudiments, va 
arribar el torn del president Mas, 
que va començar agafant al vol unes 
paraules del músic. “Deia Savall que 
la música crea consens. En aquests 
dies haurem de posar més música i 
escoltar més música”, va dir, i tot se-

guit va filar un reconeixement a 
la figura de Savall. Mas va recon-
duir l’elogi, primer cap al segle 
XVIII i després fins al present. 
“Entre aquestes parets es van re-
unir els tres braços de les institu-
cions catalanes l’any 1713. Van 
discutir si es mantenien ferms. Al 
final, després de molts debats, 
com sempre, van decidir resistir. 
I no només resitir –va insistir 
Mas–. Resisitir i construir”.  

El president va reconèixer Sa-
vall com un home amb “menta-
litat constructora més enllà de 
les fronteres i les línies divisòri-
es”. També va destacar que Savall 
es “mullés” a favor del dret a de-
cidir pacíficament signant un ar-
ticle publicat pel diari britànic 
The Independent.e

Jordi Savall amb la Medalla d’Or de la Generalitat 
que va rebre ahir. ALEJANDRO GARCÍA / EFE

Jordi Savall recull la Medalla d’Or  
de la Generalitat de mans d’Artur Mas

RECONEIXEMENT INSTITUCIONAL

Jordi Savall (Igualada, 1941) va re-
bre ahir la Medalla d’Or de la Gene-
ralitat, en un acte celebrat al Saló de 
Sant Jordi del Palau de la Genera-
litat, que va començar amb una 
glossa de Jaume Cabré. “T’agraei-
xo que hagis volgut buscar l’infinit, 
que l’hagis trobat i que l’hagis volgut 
compartir”, va dir Cabré. La Meda-
lla d’Or valora “la destacada trajec-
tòria musical” de Savall i “la seva 
contribució de primer ordre a la cul-
tura i la civilitat”. El músic d’Iguala-
da va agrair la distinció perquè “re-
presenta el reconeixement a una 
feina feta durant molts anys”.  

Visiblement emocionat, Savall va 
començar el seu discurs recordant 
els seus orígens: la mare que li can-
tava cançons de bressol; el pare, “un 
republicà que va quedar ferit a Igua-
lada” i que li va donar suport quan 
va decidir tocar el violoncel; els 
mestres, els fills i, esclar, “l’estima-
da Montserrat Figueras”. També va 
rememorar els temps en què estudi-
ava violoncel, “vuit hores al dia”, i 
treballava a la fàbrica. “Mark Twain 
va dir que hi ha dos moments essen-
cials a la vida: quan naixem i quan 
entenem per què hem nascut. Jo ho 
vaig entendre quan vaig tenir el vio-
loncel a les mans”, va explicar Sa-
vall, que també va elogiar tots els 
músics que l’han acompanyat des 
que va crear el grup Hespèrion XX 
l’any 1974 i va començar a endinsar-
se en la música antiga. 

Precisament la música va centrar 
la primera part del discurs. Va de-
fensar que “no hi ha música antiga, 
sinó partitures antigues” i que “la 
música només existeix quan un can-
tant o un músic la toca”. Tanmateix, 
i d’acord amb una filosofia que no 
aïlla el fet artístic, Savall va destacar 
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Un ‘Farnace’ passat per la podadora al Liceu
da direcció de Savall no va donar 
el tremp dramàtic desitjable, 
mentre que Le Concert des Na-
tions ha tingut prestacions més 
cohesionades. 

Un indisposat Furio Zanasi va 
poder fer poc amb una veu de re-
lleu reduït, tot i un art del dir 
sempre lloable: llàstima, perquè 
Farnace té l’ària més commove-
dora, cosina germana de L’hivern 
de Les quatre estacions. Sara 
Mingardo va ser una Tamiri d’ex-
quisida eloqüència, en un bon 
contrast amb la incisiva Bereni-
ce d’Adriana Fernández. Les no-
vetats respecte al cast de fa tret-
ze anys, Marina de Liso i Marie-
Claude Chappuis, no van passar 
de la discreció.e

d’un bon grapat d’àries. No és l’únic 
que ha caigut: a Madrid, Savall va in-
corporar fragments d’un Farnace 
posterior de Francesco Corselli, se-
gons el programa de mà inclosos 
també a Barcelona, però que, a l’ho-
ra de la veritat, no es van materialit-
zar. L’oportunitat de poder escoltar 
una de les millors òperes de Vivaldi, 
un capítol del seu catàleg que els úl-
tims anys ha experimentat una es-
pectacular revifalla, pot fer aparcar 
les reserves. Fins a un cert punt, no-
més, perquè els cops de tisora van 
malmetre la coherència dramàtica 
d’una obra –cert, d’argument alam-
binat– que és dubtós que cap espec-
tador copsés de què anava. Vam te-
nir una mera successió d’atractius 
números musicals als quals la plàci-

Desig  
“Hem de ser 
capaços 
d’evitar  
la violència i  
el fanatisme”, 
va dir Savall

Veu 
Sara 
Mingardo va 
ser una Tamiri 
d’exquisida 
eloqüència

‘Farnace’, d’Antonio Vivaldi  
GRAN TEATRE DEL LICEU 116 D’OCTUBRE 

Les matemàtiques, primer. 
Quan Jordi Savall va diri-
gir i gravar Farnace, el 
2001 al Teatro de la Zar-
zuela, el resultat va ser de 

dues hores i cinquanta-cinc minuts 
de música, ben lluny de l’hora i qua-
ranta-cinc minuts de la represa en 
concert al Liceu. La poda ha estat 
dràstica, començant per la decapi-
tació de dos personatges, així com 
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