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rècia no deu afegir cap avantatge en el màr-
queting musical. Només així s’explica que
en el currículum que facilita el departament

de premsa de la Camerata Salzburg s’ometi que el
seu director, el violinista Leonidas Kavakos, va
néixer a Atenes i que des dels cinc anys va estudiar
violí i es va formar al conservatori del país amb Ste-
lios Kafantaris. La biografia que consta en el pro-
grama de mà comença per dos fets importants i in-
contestables com que el 1985, als 18 anys, va gua-
nyar el concurs Sibelius i el 1988, el concurs Paga-
nini. Efectivament, és un violinista impecable,
tranquil, elaborador d’un so molt fi, tal com va de-
mostrar com a solista en el Concert per a violí i or-
questra núm.3 J.216 de Mozart. Com a director, ja
és una altra cosa. Succeeix Roger Norrington, un
home amant de l’acceleració i dels contrastos però
molt vital. Kavakos és més primmirat i si bé quasi
exagera els contrastos, amb predilecció pels pianis-
simi orquestrals, en canvi perd una mica el fil argu-
mental i el tremp de la peça. On es va notar més és
en la Simfonia núm. 83, que els francesos van bate-
jar com La Poule, versionada lluny del vitalisme de
les orquestres hongareses i amb el distanciament
fred, però amb el bon gust que caracteritza les inter-
pretacions vieneses. S’havia anunciat la Simfonia
104, que esperàvem per comparar les diferències
entre un conjunt que s’atansava més a la formació
de l’època el compositor que no pas l’ampul·losa i
vibrant que ens va donar no fa gaire l’OBC i que re-
peteix el dimarts dia 4. Probablement, Kavakos,
que programava en la segona part la Simfonia
núm. 4 de Beethoven, no volia que, sense voler, la
grandesa de l’obra de Haydn fes ombra a aquesta
«noia esvelta, entre dos gegants», que deia Schu-
mann en parlar de l’obra situada entre l’Heròica i la
Cinquena.

De la Quarta, doncs, podem dir gairebé el mateix
que en les anteriors. Més que dirigir, Kavakos sub-
ratllava els moments sentimentals o explicatius.
Del segell d’orquestra jove que duia quan Sandor
Vegh la va renovar l’any 1978, se’n dedueix una re-
novació constant, amb predomini dels músics joves
que aplaudien satisfets el seu director que els deu
enlluernar com a instrumentista. Alguna confusió
en els vents no va tapar uns solistes de flauta i clari-
net notables, amb una versió sense gaire relleu.
Pensem que Kavakos estaria més adequat en una
formació més petita en la qual pogués exercir de
concertino-director que no pas aquesta fórmula
més extrema de solista i director.
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Una imatge del concert. / ANTONI BOFILL

● L’any 291 aC, Roma va
adoptar el culte d’Esculapi
com a déu de la medicina,
una disciplina que va anar
evolucionant des d’una
concepció misticoreligio-
sa fins a la científica que
ha arribat fins a l’actuali-
tat. L’exposició «Ars me-
dica»: la medicina a Ro-
ma, que des de diumenge
passat es pot visitar a les
termes romanes de Sant

Boi, repassa tot allò refe-
rent a la salut a l’antiga
Roma, mitjançant diver-
sos elements visuals que
complementen la visita al
monument. La pràctica de
la medicina té un punt de
partida patriarcal, vincula-
da al món màgic i diví, pe-
rò la influència grega mar-
ca l’adopció progressiva
d’una medicina «laica i
científica», a l’abast bàsi-
cament de les classes ben-

estants. Fins al segle IV dC
no es crea la figura del
metge municipal per aten-
dre els més necessitats de
manera gratuïta. La socie-
tat romana va legislar la
pràctica de la medicina i va
contribuir decisivament en
l’àmbit de la salut pública
gràcies a mesures com ara
la creació d’hospitals, les
termes i el clavegueram.
La mostra aporta també
pinzellades sobre les ma-

lalties més freqüents, les
especialitats mèdiques i
les teràpies que s’aplica-
ven. L’exposició estarà
oberta fins al 18 d’abril del
2010 a les termes de Sant
Boi. Són els banys privats
més ben conservats de Ca-
talunya. Les instal·lacions
daten de finals del segle II
dC i van estar en funciona-
ment fins al segle V. Lo-
calitzades l’any 1953, es
van inaugurar el 1998.

La medicina en l’època romana, tema de
la nova exposició a les termes de Sant Boi

R.M. / Sant Boi de Llobregat

La Factoria Escènica In-
ternacional (FEI) reivindi-
ca, de nou, la validesa de la
Nau Ivanow amb aquesta
obra, que està situada en
un pàrquing, distanciant-
se del típic palau que
l’aparta d’una mirada con-
temporània. Ha estat la so-
lució més intel·ligent de
l’escenògraf Paco Azorín
per integrar les dues co-
lumnes que, habitualment,
importunen a escena. El
muntatge, allargat, d’ull de
peix, ensenya el pàrquing
subterrani d’un teòric palau
o parlament (on es discu-
teix allò que no correspon
portes enfora). Només Da-
ni Nel·lo, en un racó empa-
perat de manera barroca,
dóna idea simbòlicament
del palau que legitima el
poder del magnat. L’obra
farà temporada de dilluns
que ve al 29 de març.

Sellent destacava del
text, dels pocs escrits ínte-
grament en vers per Sha-
kespeare, que ha rebutjat
fer-ne una rima per fer
menys present la labor del
traductor. La versió de Por-
taceli també ha estat nota-
ble, tot i que curosa. I és
que ha unificat tots els pa-
pers femenins en l’actriu
Carme González; els dels
consellers confidents (Al-
bert Pérez) i els dels exe-
cutors maquinadors (David
Bagès). Es mantenen els
dos protagonistes: Ricard
II (Manel Barceló) i Bolin-
broke (Gabriela Flores).
Els actors que integren di-
versos personatges es des-
pleguen amb canvis al ves-

tuari, «que es fan a la vis-
ta», diu Bagès.

Portaceli ha volgut que
Bolinbroke sigui una dona,
donant la imatge d’una per-
sona que aporta aire nou,
tot i que acabarà caient en
el sistema pervers. La di-
rectora es resisteix, mili-
tant, a acontentar-se amb
un món desastrós i troba in-
dicis, avui, que indiquen un

canvi d’era esperançador.
La FEI representarà Set
nens jueus. Un text per a
Gaza, després de les fun-
cions dels caps de setmana.
El que es recapti es destina-
rà a l’entitat Medical Aid
for Palestina. L’autora, Ca-
ryl Churchill, va escriure
aquesta peça de deu minuts
com a resposta a la crisi de
Gaza.

La directora estrena «Ricard II» a la Nau Ivanow, transformada en un pàrquing

Portaceli critica el mecanisme del
poder amb un Shakespeare insòlit
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● Xavier Basiana, l’àni-
ma de la Nau Ivanow, que
avui es gestiona a través de
la Fundació Sagrera, es
queixava ahir de la poca
sensibilitat del Departa-
ment de Cultura cap a un
dels equipaments privats
adreçats a la creació i la di-
fusió cultural més grans.
Després de diverses re-
unions van presentar un
pla d’activitats valorat en
450.000 euros. El Depar-
tament de Cultura ha repe-
tit els 15.000 euros de
l’any passat. La xifra ha
afectat Basiana, que acaba
de llogar dues naus més
per ampliar l’equipament.
Ara hi ha 3.000 metres
quadrats disponibles.

La Fundació Sagrera
manté una activitat frenè-
tica. Les naus tenen una
llarga demanda però difí-
cilment es cobreix el llo-
guer als propietaris ac-
tuals. L’entitat està nego-
ciant amb l’Ajuntament la
cessió de l’equipament
sencer, a canvi de poder
garantir la gestió. De fet, el
projecte de Basiana –ar-
quitecte que va donar la
idea de fer l’estació del
TAV a la Sagrera– és am-
biciós ja que preveu la re-
construcció d’aquest espai
que conserva sales d’as-
saig i dignifica l’escenari.

● Ricard II, l’obra històrica de Sha-
kespeare amb més càrrega poètica,
segons el traductor Joan Sellent, de-
nuncia l’abús del poder d’un rei que

Un instant del muntatge, ahir, en l’assaig. / GABRIEL MASSANA

no sap calibrar les conseqüències del
seu mandat. Als ulls de la directora
Carme Portaceli, l’obra (de la qual
no es coneix cap estrena professional
a Catalunya) incideix en els perver-

sos mecanismes de poder. Tot i que
Bolinbroke alci la veu per reivindi-
car la justícia, es constatarà que ell
caurà en la mateixa trampa, convertit
ja en Enric IV.

15.000 euros
per a la
continuïtat de
3.000 m² per a
la cultura


