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Jordi Savall oferirà un concert de música antiga al Teatre Grec

La Capella Reial de Catalunya actuarà dilluns que ve al Teatre Grec de Montjuïc

Jordi Savall recupera el mestissatge
musical de la reconquesta

Enric Vila
BARCELONA

La Capella Reial de
Catalunya, dirigi-
da per Jordi Sa-
vall, presenta di-
lluns ‘Els jardins
de les Hespèrides,
1500-1680’. L’es-
pectacle ha estat
especialment pen-
sat per al Grec’97.

J
ordi Savall i la Capella
Reial de Catalunya ar-
riben al Grec per
transportar-nos a una
altra època amb la seva

música. Els jardins de les Hespè-
rides 1500-1680 recupera els
sons d’un moment en què, a la
Península, encara era viva
l’herència pluricultural de
més de set segles de recon-
questa.

Segons Savall, encara ens
“beneficiem” d’aquesta Espa-
nya mestissa en la qual convi-
vien jueus, musulmans i cris-
tians. I, en aquest sentit, les
Hespèrides “idealitzen” un

món on conviuen aquestes
tres cultures.

A Els jardins de les Hespèrides,
1500-1650 hi és present la mú-
sica d’alguns dels compositors
més representatius del Renai-
xement i el Barroc. Claudio
Monteverdi, Samuel Scheidt,
Francisco Guerrero i Lluys de
Milàs en són un exemple. Però
també hi trobem anònims,
que mostren la vessant més
popular de la música d’aques-

ta època. Segons Savall, les
peces escollides per a l’obra
representen “la riquesa de
contactes” que caracteritza el
Segle d’Or espanyol. D’una
banda, per aquest substrat
cultural mestís; de l’altra, pels
contrastos rítmics i melòdics
de músiques castellanes, cata-
lanes, franceses i italianes que
s’aplegaven a les Corts de
Carles I i Felip II.

El plantejament de l’obra

s’estructura
en quatre
parts de cinc
peces cadas-
cuna. La pri-
mera fa fun-
ció d’intro-
ducció: Sa-
vall i els seus
músics inter-
preten
melodies, to-
tes anòni-
mes, de l’è-
poca de la

reconquesta. Les altres tres
recorren la música cortesana
i popular d’entre el 1500 i el
1680.

La Capella Reial de Catalu-
nya aplega, per a aquesta
ocasió, un grup de dotze
músics, entre els quals hi ha
una important representació
internacional. El concert
comptarà amb la soprano
Montserrat Figueras, esposa
de Savall, com a solista.
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El jazz mira Mompou

Calidoscòpic
Mompou

Pere Pons

Compositors i pianistes: Joan Albert Amargós, Oriol
Bordas (bateria), Manel Camp, Agustí Fernández,
Antoni Olat-Sabater, Jordi Sabatés i Lluís Vidal
acompanyats per la Big Ensemble del Taller de Músics
i els músics Ignasi Terraza, piano i Àlex Permanyer,
contrabaix. Dimarts, 8 de juliol de 1997. Teatre Grec.

Grec’97. Barcelona.

Frederic Mompou (Barcelona 1893-1987) és, ha estat i segueix
essent una referència bàsica en la música catalana del nostre
segle i un compositor de capçalera per als pianistes provinents
i formats en les escoles més diverses. Sobradament justificat,
doncs, és aquest tribut a la seva memòria quan es compleixen
deu anys de la seva mort. L’espai obert del Teatre Grec, el marc
del festival d’estiu de la ciutat i la reunió de vuit compositors
–set d’ells, els nostres pianistes més il·lustres–, conformaven les
condicions ideals per reviure el llegat del mestre Mompou i
vestir-lo amb diferents trajos a mida segons el sastre encarregat
de fer-ho. Malauradament, però, el primer nom de la llista, Tete
Montoliu, no va poder fer acte de presència, i sense desmerèxier
la qualitat i l’interès de la resta de protagonistes, la proposta va
començar inevitablement coixa. Amb tot, la baixa no va impedir
que al llarg dels noranta minuts que va durar l’espectacle els
assistents poguessin percebre la música de Mompou com si la
veiessin a través d’un calidoscopi. Més que una mirada jazzística
–com resava el títol de la proposta– el que ens van oferir els

diferents compositors amb les seves respectives peces inspirades
o adaptades a partir de l’obra de l’homenatjat va ser un conjunt
de mirades eclèctiques farcides de mil i un matisos i suggerèn-
cies.

Cadascun d’ells va ajustar les seves intervencions a la línia i
estil personal i, al marge dels gustos, les preferències i la insal-
vable irregularitat, la vetllada va servir moments de veritable
intensitat amb altres en els qual semblava que en lloc de
Mompou, la figura que venia a la memòria era la de Morfeu. Tan
sols Oriol Bordas, en formació de trio amb un Ignasi Terraza de
desbordant swing al piano i Jordi Sabatés en una bella però ex-
cessivament solemne execució solitària a les tecles, van pres-
cindir del servei de la Big Ensemble del Taller de Músics. Els
prolegòmens de Lluís Vidal, Manel Camp i Antoni-Olaf Sabater
no van anar més enllà de la correcció i l’academicisme, per bé
que van mostrar amb eficàcia i ofici la part més folcklòrico-ca-
talana de la vessant Mompou. Sabatés va ser l’encarregat de
conduir-nos fins al Mompou més proper a Seatle i, en la recta
final, l’iconoclasta Agustí Fernández va despertar el personal de
la Big Ensemble del Taller i, per primera vegada en tota la nit,
els va treure suc. Escalfats per les sonoritats orgiàstiques i anàr-
quiques del controvertit Fernández, la formació va donar el millor
d’ella mateixa sota la direcció de Joan Albert Amargós. Com
acostuma a succeir en les grans ocasions, vam haver d’esperar al
final de la nit per sentir la millor peça de l’espectacle i rendir-nos
a l’evidència que Joan Albert Amargós és un dels músics més
grans i menys considerats en la Catalunya del nostre temps. Po-
ques són les ocasions que tenim d’escoltar-lo en directe ocupat
com està en feines d’encàrerc, bandes sonores i treballs diversos
–arranjaments, produccions...– al servei de la glòria dels altres.
Flash Mompou, el títol de la peça que va presentar, conté la densitat
i la varietat que ofereix el conjunt de l’obra de Mompou en tota
les seves variants. Amb la virtut afegida, això sí, que Amargós sap
remetre-la al seu llenguatge personal de fusió jazzística-mediter-
rània sense que perdi un gram del seu esperit original. La nit
potser va començar coixa amb l’absència de Tete Montoliu però
va acabar sencera amb el lluïment d’un altre gran mestre: Joan
Albert Amargós. I tot, gràcies a la memòria i el llegat de Frederic
Mompou, un dels nostres músics més silenciosos que necessita
produccions com aquesta per no ser silenciat.

.............................
El mite d’Orestes, al
Mercat de les Flors
Redacció
BARCELONA

Orestea és el títol del muntatge
que la companyia italiana
Socìetas Raffaello Sanzio
presenta des d’avui i fins
dissabte al Mercat de les Flors,
dins del Festival Grec.
L’espectacle recrea la trilogia
La Orestíada, d’Èsquil, formada
per les obres Agamèmnon, Les
coèfores i Les eumènides, a través
de la figura d’Orestes. Amb
una estètica provocadora, el
muntatge destaca la violència
que forma part de les
relacions entre els herois
grecs, segons explicaven els
membres de la companyia.
L’espectacle s’articula en dues
parts: la primera té com a
referent directe la guerra de
Troia, i “domina el soroll i el
color negre”. En la segona
part, s’entra “en la dimensió
del silenci i del color blanc, de
la infància, i per tant el text
no és tan important com les
sensacions”. Per la
companyia, però, el muntatge
no busca una comunicació
intel·lectual amb el públic,
sinó connectar de manera
elemental i sensorial, per “fer
més pròxim un text clàssic
que ens és totalment llunyà”,
respectant, però, “l’aura, la
grandesa i la
monumentalitat” del text.

.............................
El metro de Madrid
considera “inadequada”
la publicitat del film ‘El
condón asesino’
Redacció
BARCELONA

El metro de Madrid s’ha negat
a incloure a les andanes els
cartells publicitaris del film El
condón asesino, basat en els
còmics de Ralph König,
segons ha informat la
distribuïdora Lauren Films. La
direcció de l’empresa ha
considerat “inadequat” tant el
títol com la imatge del cartell
i ha aconsellat que és millor
no publicitar la pel·lícula a les
andanes. El diari Abc també
s’ha negat a inserir a les seves
planes l’anunci del film, que
s’estrena demà.

.............................
Conveni de patrocini
entre Fundació Caixa de
Sabadell i Joventuts
Musicals de Catalunya
Redacció
BARCELONA

Joventuts Musicals de
Catalunya i Fundació Caixa de
Sabadell signen avui un
conveni de patrocini que farà
possible la programació dels
concerts de la Xarxa de
Música Clàssica a Catalunya
d’aquest any, amb el suport
del departament de Cultura.
La Xarxa arribarà en l’últim
quadrimestre de l’any a onze
poblacions catalanes.
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