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El cineasta polonès Andrzej 
Wajda. KACPER PEMPEL / REUTERS

Mor als 90 anys 
Andrzej Wajda, el 
gran lluitador del 
cinema polonès

CINEMA

Membre de la resistència contra els 
nazis i fill d’un oficial executat per 
l’exèrcit rus a la Segona Guerra 
Mundial, Andrzej Wajda va fer del 
seu cinema una prolongació de la 
seva  lluita contra la injustícia i el 
terror. Mort diumenge als 90 anys, 
Wajda no només era un dels grans  
del cinema polonès, sinó que la seva 
obra funciona com a recorregut per 
la convulsa Polònia del segle XX. 
Perquè tot i algunes excursions eu-
ropees com Danton (amb Depardi-
eu de protagonista) i les seves obres 
teatrals arreu del món, en el fons 
Wajda mai va deixar de filmar Polò-
nia i d’explicar la seva història. 

Es va donar a conèixer a finals 
dels anys 50 amb una trilogia sobre 
l’ocupació nazi (A generation, Ka-
nal, Cendres i diamants) protagonit-
zada per Zbigniew Cybulskim. Waj-
da no va ser un cineasta dòcil del rè-
gim comunista: va combatre la cen-
sura a través d’històries en clau 
al·legòrica com La terra promesa, 
nominada a l’Oscar, o més explíci-
tes, com L’home de marbre, que cri-
tica la corrupció política del govern, 
i L’home de ferro, que abordava la 
història del sindicat polonès Soli-
darnosc (Solidaritat), i es va endur 
la Palma d’Or al Canes del 1981.  

Wajda no va deixar de treballar ni 
dirigir mai. El 2007, amb 81 anys, va 
abordar a Katyn la massacre en què 
les tropes de Stalin van eliminar les 
elits militars poloneses i va morir el 
seu pare. Entre el mig centenar de 
films que va dirigir també figuren 
Els posseïts (1988) amb Isabelle 
Huppert, Un amor a Alemanya 
(1983) amb Hanna Schygulla, Les 
senyoretes de Wilko (1978) i Pan Ta-
deusz (1999). Guanyador de l’Oscar 
honorífic l’any 2000, la seva última 
pel·lícula, el biopic Powidoki, sobre 
l’artista Wladyslaw Strzeminski, re-
presentarà Polònia en la pròxima 
edició dels Oscars.e

SITGES
XAVI SERRA

Jordi Savall vol garantir el seu llegat

conservar amb un nou director quan 
jo em retiri, com passa amb les or-
questres europees, i poder dir que 
també som europeus i que podem 
fer les coses com a Viena o Berlín, 
amb dignitat i exigència”, explica.  

La música dels elements 
Pel que fa a l’activitat concertística 
a L’Auditori, començarà el 18 d’oc-
tubre amb Els elements: tempestes, 
temporals & festes marines, un ho-
menatge als compositors barrocs 
que van celebrar els fenòmens de la 
naturalesa. “Són obres que van cau-
sar un gran impacte perquè intenta-
ven crear imatges sonores per re-
produir el so de la tempesta i del 
vent”, diu Savall. El programa que 
interpretarà amb Le Concert des 
Nations inclou peces de Marais, Re-
bel, Locke, Rameau i “la música 
aquàtica” de Telemann. Del Barroc 

passarà al Renaixement per re-
cordar el flamenc Heinrich Isa-
ac (1450-1517) a les Drassanes 
Reials el 22 de desembre. Amb La 
Capella Reial i Hespèrion XXI, 
Savall construirà la biografia mu-
sical d’Isaac, “un gran composi-
tor de polifonies no tan conegut 
com d’altres” que va treballar a 
les corts de Llorenç de Mèdici i 
l’emperador Maximilià I d’Habs-
burg. “Va fer una música d’una 
bellesa colpidora”, explica Savall, 
que recorda que dodecafonistes 
com Webern van estudiar Isaac 
per “l’art del contrapunt”. 

Finalment, el 8 d’abril a L’Au-
ditori, Savall reivindicarà “l’Eu-
ropa de la cultura” amb danses 
venecianes, de l’Anglaterra elisa-
betiana, de l’Alemanya protes-
tant, de la França de Lluís XIII i 
del Segle d’Or espanyol.e

Jordi Savall 
dirigirà tres 
programes de 
música antiga  
a L’Auditori 
aquesta 
temporada. DAVID 
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El mestre busca acords institucionals per preservar les seves formacions   

MÚSICA

Jordi Savall és incansable. A més 
d’una agenda internacional que in-
clou concerts a Europa, la Xina i els 
Estats Units, aquesta temporada fa-
rà tres programes dins del cicle El So 
Original de música antiga de L’Audi-
tori de Barcelona, dirigirà l’òpera 
Teuzzone de Vivaldi al Liceu i s’en-
frontarà a les tres últimes simfonies 
de Mozart al Palau de la Música. I als 
75 anys encara té l’energia i la volun-
tat per tirar endavant dos projectes 
socials, un en hospitals i presons 
amb la col·laboració de l’Ajunta-
ment de Barcelona i un altre de su-
port als refugiats. “Us diré el meu se-
cret, la meva divisa: com deia 
Gandhi, viu cada dia com si hagués 
de ser l’últim i estudia cada dia com 
si haguessis de viure mil anys”, ex-
plica Savall. 

Tanmateix, Savall no pensa no-
més en el present. L’any que ve se-
rà el 30è aniversari de La Capella Re-
ial de Catalunya i, el 2019, de Le Con-
cert des Nations, que voldria “cele-
brar amb una programació sòlida”. 
El 2018 vol commemorar el 400è 
aniversari del naixement de Joan 
Cererols i el 2019 afrontar la integral 
de les simfonies de Beethoven. 
Abans, però, buscarà garantir l’esta-
bilitat futura de les seves formacions 
i projectes socials. “L’any que ve fa-
rà 50 anys de l’inici de la meva carre-
ra professional, i espero poder anun-
ciar una sèrie d’acords”, diu Savall. 

 Els acords amb les administraci-
ons persegueixen preservar el seu 
llegat, que tingui “continuïtat” més 
enllà de la seva “existència materi-
al”. No es tracta tant de trobar una 
seu per a les seves formacions i per al 
Centre Internacional de Música An-
tiga –“No ens cal un espai com el que 
necessita una companyia de teatre”, 
diu, tot i que tampoc hi renuncia– 
com de poder constatar que existeix 
la voluntat de la ciutat i del país de 
“fer-se seves eines com La Capella 
Reial”. “És garantir que això es pot 

BARCELONA
XAVIER CERVANTES

Després d’Anselm Clavé, és el torn de Joaquim Serra
va estrenar aquesta deliciosa comè-
dia lírica. El llibret de Carme Monto-
riol, sense ser un prodigi d’imagina-
ció –amors i desamors amb final fe-
liç en un ambient mariner–, dóna peu 
a Serra per crear una partitura d’irre-
sistible frescor melòdica, en què el 
costumisme conviu amb una delica-
da vena poètica, incorporant, de pas, 
certa ambició formal (les reaparici-
ons de la cançó de l’emigrant) i un no-
table refinament en l’orquestració. 

L’esforç de recuperació editorial 
(Ficta Edicions ha publicat el llibret 
i un enregistrament) i de producció 
han donat bons fruits, amb només 
dues petites reserves: una poc destra 
teatralització dels escassos diàlegs re-
tinguts en aquest concert, i una am-
plificació que diluïa plans sonors (era 

realment necessària?). Diego 
Martin-Etxebarria va dirigir amb 
bon pols una notable Orquestra 
Camera Musicae i un eficaç Cor 
Lieder Càmera. En un títol estre-
nat pel mític Emili Vendrell, era 
d’esperar que la part de tenor, An-
toni, fos la més substanciosa, i Ro-
ger Padullés la va assumir amb ele-
gant lirisme i agut ferm. El seu cor 
es divideix entre dues germanes, 
Mercè (una lluminosa Elena Co-
pons) i Clara (Anna Alàs i Jové, 
evocadora en la cançó del mar i la 
donzella). Toni Marsol va fer tota 
una creació dels números còmics 
del Patró Marí, mentre que Xavier 
Mendoza com a Guillem tancava 
de forma irreprotxable l’equip de 
protagonistes.e

Recuperació  
Serra va crear 
una partitura 
d’irresistible 
frescor 
melòdica 

‘Tempesta esvaïda’ TEATRE KURSAAL DE 
MANRESA 99 D’OCTUBRE 

L’argumentació empra-
da fa unes setmanes per 
a L’aplec del Remei de 
Clavé pot ser aplicada 
també per a la recupe-

ració de Tempesta esvaïda de Joa-
quim Serra a la Fira Mediterrània. De 
nou tenim el (re)descobriment d’una 
faceta ignorada d’un compositor, en 
aquest cas associat a la cobla i la sar-
dana, que el 1936, ja en plena guerra, 

Crítica

MANRESA
XAVIER CESTER


