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DIJOUS, 19 DE MAIG DEL 2016 ara   

“Ramon Llull creia  
en la força de la raó”

tic de Barcelona, va anar adquirint 
una altra dimensió fins a incorporar 
reflexions sobre el present vergo-
nyós de l’Europa que nega l’entrada 
als refugiats.  

“Els que tenim el privilegi d’estar 
en una posició pública ens hem de 
mullar”, va dir Savall , que a l’abril va 
tocar al camp de refugiats de Calais 
i que el 17 de juny viatjarà a Idome-
ni dins del projecte educatiu i cre-
atiu Orpheus XXI, músiques per a la 
vida i la dignitat dels refugiats. “El 
pitjor que pot passar és que oblidem 
el que està passant, que no reaccio-
nem. La societat europea s’està po-
drint si acceptem això com una co-

sa normal. És com si a l’època de 
Hitler ens assabentéssim de l’exis-
tència del camps i no féssim res”, va 
dir Savall, que a més del projecte 
Orpheus XXI impulsa un cicle de 
música a hospitals, presons i barris 
d’actuació preferent.  

Abans d’aquestes reflexions, Sa-
vall va detallar la naturalesa d’un lli-
bre CD que “segueix la vida i l’obra 
de Llull amb músiques del seu 
temps i textos de la seva obra”, re-
citats, entre d’altres, per Sílvia Bel 
i Jordi Boixaderas. El projecte es va 
estrenar al Festival de Poblet de 
l’any passat, i el disc es va enregis-
trar durant el concert del 28 de no-
vembre al Saló del Tinell de l’Ajun-
tament de Barcelona. Tot i que, com 
assenyala Santanach, la música no 
és gaire present a l’obra de Llull, la 
música, sí que és “una màquina de 
viatjar en el temps”. “Sense la músi-
ca –diu Savall–, la història de l’home 
seria una terra morta. Quan sentim 
una cançó de l’època de Llull, sen-
tim les mateixes sensacions que la 
gent d’aquell temps”.  

La trampa del progrés 
A partir d’aquest pensament, Savall 
va buscar “melodies que s’adaptes-
sin al caràcter de Llull” i de la seva 
època, la majoria peces sacres però 
també alguna de pagana, i tot plegat 
va agafar forma en la interpretació 
amb La Capella Reial de Catalunya, 
Hèsperion XXI i els músics sirians, 
turcs, armenis, israelians i grecs que 
l’acompanyen en aquesta aventura 
lul·liana. La música s’ha construït 
improvisant a l’entorn d’aquelles 
melodies, seguint el model de les 
músiques orientals, un llenguatge 
que manté un fil de continuïtat des 
del segle XIII. “La gran força dels 
músics orientals és que no han cai-
gut en la trampa del progrés”, diu 
Savall admirat per la naturalitat 
amb què continuen creant amb ins-
truments de llarga tradició.e

Jordi Savall fa una immersió en la vida i el pensament de Ramon Llull 
en un llibre i doble CD editat amb textos en sis idiomes. CÈLIA ATSET

Jordi Savall publica el llibre CD  
‘Temps de conquestes, de diàleg i desconhort’

MÚSICA

“Ramon Llull dialogava, creia en la 
força de la raó perquè no volia impo-
sar sinó convèncer. Si tinguéssim 
polítics com ell...”, es lamentava 
ahir Jordi Savall durant la presenta-
ció del llibre CD Ramon Llull. Temps 
de conquestes, de diàleg i desconhort 
(Alia Vox, 2016), “una contextualit-
zació musical de la vida de Llull”, se-
gons el comissari de l’Any Llull, Jo-
an Santanach. El que en principi era 
una roda de premsa a la Reial Aca-
dèmia de Bones Lletres, al Barri Gò-
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Les fílies d’Israel Galván al Ciutat Flamenc

blic català la cantaora Inés Bacán i la 
ballarina Mónica Valenciano, un nou 
espectacle interpretat per la japone-
sa Minako Seki i el muntatge al vol-
tant de Máquinas y flamencas que 
executen el cantaor Niño de Elche, el 
guitarrista Raúl Cantizano i el pianis-
ta Alejandro Rojas-Marcos. 

Divendres se celebrarà una festa tí-
pica de Cadis amb baile, cante i palmas 
d’El Junco, David Palomar i Roberto 

Jaén, i els espectacles de Natalia Ji-
ménez i Caracafé. I dissabte serà el 
torn dels tàndems de les bailaoras 
Uchi i Patricia Caballero i el baile i 
percussió de Paloma Fantova i Sabú 
Porrina. També s’han previst activi-
tats paral·leles, com un laboratori 
amb Patricia Caballero, una trobada 
amb Israel Galván i dues exposicions: 
de dibuixos de Mónica Valenciano i de 
tapissos de Teresa Lanceta.e

El Niño de Elche actuarà al Ciutat Flamenc en format trio. ARA

L’espectacle Fla.co.men, d’Israel Gal-
ván, és l’epicentre de la nova edició 
del festival Ciutat Flamenc, que se 
celebrarà des d’avui i fins diumenge 
al Mercat de les Flors. La idea de 
patchwork que Galván enfila a 
Fla.co.men –un compendi d’una de-
sena dels seus espectacles que en les 
dues funcions tindrà epílegs a càrrec 
de Cesc Gelabert i El Güito– explica 
també el cartell d’enguany, teixit de 
complicitats de Galván amb artistes 
que comparteixen “una comprensió 
àmplia del gest flamenc” i que volen 
“atrapar l’expressió d’un moment 
present, una comprensió de la dan-
sa que flueix ara”, afirma el comissa-
ri Pedro G. Romero, que comparteix 
tasca amb Patricia Caballero i el ma-
teix Galván.  

La dotzena de propostes que es 
presentaran són creacions que par-
teixen de l’intercanvi i la creació con-
junta amb Galván. La primera nit n’és 
una mostra: el bailaor presenta al pú-
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Los Mambo Jambo del 2016 són,  
d’esquerra a dreta, Anton Jarl, Dani Nel·lo, 
Dani Baraldés i Ivan Kovacevic. DAVID RUANO 

Los Mambo 
Jambo amplien 

horitzons

El grup barceloní Los Mambo Jambo ha cons-
truït en sis anys un directe tan sòlid com en-
grescador convertint la música instrumental 
més subterrània en un projectil d’energia con-
centrada. Ara fan un pas més enllà amb el disc 
Jambology (Buenritmo, 2016), que avui presen-
ten a la sala Apolo de Barcelona a partir de les 
21 h. “Volíem ampliar els horitzons musicals 
sense perdre la identitat”, explica Dani Nel·lo, 
saxofonista del quartet que completen el bate-
ria Anton Jarl, el contrabaixista Ivan Kovace-
vic i el guitarrista Dani Baraldés, nova incorpo-
ració en substitució de Mario Cobo. 

“Havíem fet dos discos molt focalitzats a re-
collir l’energia del directe, i ara volíem fer-ne un 
que tingués una dinàmica, que no calgués es-
tar tota l’estona amb el peu a l’accelerador, i que 
poguéssim crear una narrativa musical que ens 
permetés passar per diferents estats d’ànim”, 
diu Nel·lo. Per aconseguir-ho van treballar amb 
el productor Jairo Zavala amb “la voluntat 
d’aprofundir en el so jambofònic” i buscant un 
so més “homogeni” a l’estudi de Kaki Arkara-
zo al País Basc. “El seu estudi és un dels millors 
de l’Estat. Té una sala de fusta i pedra que és 
perfecta per a l’execució de la música que fem 
nosaltres”, explica el saxofonista.  

La rapidesa comunicativa de la música 
Com diu Nel·lo, es tractava de “fer una immer-
sió” en l’ADN de Los Mambo Jambo. El resul-
tat manté l’empenta i amplia els colors. “En 
aquest disc hi ha timbres diferents que no apa-
reixien en altres discos –confirma Nel·lo–. Per 
exemple, la guitarra baríton del Dani. Jo he to-
cat alguns temes en què la veu solista és un sa-
xo baríton, la qual cosa és bastant inusual, i l’An-
ton ha afegit algun element de percussió que fa 
que tingui una paleta de timbre molt interes-
sant”. Tot plegat es podrà comprovar en direc-
te, tant aquí com en diferents països d’Europa, 
i a l’octubre al Brasil, perquè la naturalesa ins-
trumental de la música de Los Mambo Jambo no 
hi entén, de fronteres. “La música serveix bàsi-
cament per comunicar-se, per transmetre emo-
cions i sensacions. Si ara mateix viatgés al Sudan 
i em plantés a tocar en una plaça pública, segu-
rament em comunicaria d’alguna manera amb 
la gent. De totes les arts, la música és la d’una co-
municació emocional més ràpida”, diu.e
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