
cultura 
32 DIMARTS, 17 DE DESEMBRE DEL 2019 ara   

Savall davant l’‘Oratori 
de Nadal’ de Bach

frontar-se a l’Oratori de Nadal 
sencer fins que va rebre la petició 
del Palau de la Música. 

“És una obra meravellosa i serà 
interessant sentir-la en dos con-
certs seguits, perquè et dona una 
visió global de la seva qualitat”, 
afegeix el mestre, que al Palau li-
derarà dues de les seves formaci-
ons, La Capella Reial de Catalunya 
i Le Concert des Nations, amb so-
listes avesats en el repertori bar-
roc i en la llengua alemanya com 
ara la soprano Katja Stuber, el te-
nor Martin Platz i el baríton Ma-

nuel Walser, entre d’altres. “La ri-
quesa del llenguatge musical i vo-
cal de l’Oratori és única, i demana 
qualitat de dicció i agilitat. Cal te-
nir una tècnica depurada del Bar-
roc”, adverteix Jordi Savall sobre 
una obra d’innegable esperit nada-
lenc que Bach va compondre per 
integrar-la en la litúrgia de Nadal 
del barri antic de Leipzig el 1734. 

També és excepcional que la in-
terpretació de Savall coincideixi 
amb el 50è aniversari de la prime-
ra audició íntegra de l’Oratori a l’Es-
tat, precisament al Palau. “Alesho-
res es van fer les sis cantates en tres 
concerts, els dies 22 i 26 de desem-
bre del 1969 i l’1 de gener del 1970, 
amb l’Orfeó Català dirigit per Llu-
ís Maria Millet”, explica la directo-
ra artística adjunta del Palau de la 
Música, Mercedes Conde. 

El llenguatge europeu 
“Per què fem l’Oratori de Nadal de 
Bach? Doncs perquè amb aquesta 
música ens sentim a casa nostra 
–diu Savall–. És el llenguatge euro-
peu per excel·lència. Un se sent eu-
ropeu quan escolta Mozart, Bach o 
Beethoven. És la nostra llengua, la 
nostra música. És l’aportació més 
universal d’Europa”. 

Per a Jordi Savall, posar-se da-
vant de partitures com la de l’Ora-
tori també és un pas més en la cul-
minació de la seva trajectòria. Du-
rant molts anys va sentir la respon-
sabilitat d’abordar repertoris de 
música antiga poc sovintejats, pre-
cisament com a reivindicació patri-
monial. Per això mateix va esperar 
uns anys abans de fer “les obres en 
alemany”, el gran repertori barroc 
de Bach i Händel. “Ara puc fer pràc-
ticament el que em dona la gana”, 
diu un músic que en els últims me-
sos també ha abordat la integral 
simfònica de Beethoven.e 

Jordi Savall a l’entrada lateral del Palau de la Música, on avui i demà 
dirigirà l’Oratori de Nadal de Bach. MAR VILA / ACN

El mestre dirigeix les sis cantates 
nadalenques al Palau de la Música

MÚSICA

L’Oratori de Nadal de Bach és un 
esdeveniment en si mateix, i ara 
arriba al Palau de la Música envol-
tat d’altres esdeveniments. El pri-
mer és que Jordi Savall el dirigirà 
íntegrament: tres cantates avui i 
les altres tres demà, els dos dies a 
les 20 hores. “Fa vint anys ja vaig 
dirigir-ne les tres últimes canta-
tes”, recorda Savall, que tanmateix 
no havia tingut l’oportunitat d’en-
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Artistes i públic volen salvar el Club Capitol

ment de La Vilella, que ahir va 
anunciar que abaixarà la persiana. 
L’espai escènic, situat al Poble-sec, 
va obrir fa sis anys impulsat per la 
companyia Sargantana. “Quan les 
dificultats et dirigeixen a haver 
d’abandonar ideals i línies simple-
ment per sobreviure, tot perd el 
sentit”, diu la formació. Entre els 
motius que els han portat a tancar hi 
ha la manca de suport de les admi-
nistracions i les dificultats per acon-

seguir públic. “Tot i acabar cada 
temporada amb mitjanes al voltant 
del 60%, la quantitat de públic és in-
suficient”, afirmen. També atribu-
eixen la decisió “als problemes de 
gentrificació” i a l’empitjorament 
de les condicions físiques de l’edi-
fici. “L’estat de l’espai, juntament 
amb el soroll dels veïns en horaris 
de funció, ens reclamaria dedicar-
nos a un altra lluita davant la qual 
ens sentim esgotats”, diuen.e

La façana del Club Capitol en una imatge d’arxiu. SARA CABARROCAS 

ARTS ESCÈNIQUES

Artistes, professionals del món es-
cènic i espectadors van fer públic 
ahir un manifest per evitar el tanca-
ment del Club Capitol, que aturarà 
l’activitat teatral al final de la tem-
porada perquè la propietat ha deci-
dit no renovar el lloguer a l’empre-
sa gestora, el Grup Balañá. El text, 
firmat per artistes com Marta 
Buchaca, Pau Roca i David Selvas, 
denuncia la desaparició progressi-
va d’espais escènics a Barcelona 
que, diuen, “afecta especialment 
sales de petit i mitjà format, que 
són refugi i espai de creixement de 
petites companyies”.  

A més, subratllen que “l’impacte 
que la desertització cultural provo-
carà sobre Barcelona es fa difícil de 
mesurar”. Per això demanen a 
l’Ajuntament, la Diputació de Bar-
celona i la Generalitat que “assu-
meixin el compromís de protegir els 
espais escènics i la seva activitat”. El 
manifest també lamenta el tanca-
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Sílvia Bel, Míriam Iscla i Rosa Renom 
interpreten Beckett’s ladies. KIKU PIÑOL / SALA BECKETT  

Un Beckett 
misteriós, 
inquietant 

TEATRE

‘Beckett’s ladies’ SALA BECKETT 113 DE DESEMBRE 

E
l teatre de Samuel Beckett no s’aca-
ba amb les obres més conegudes 
(Esperant Godot o Fi de partida, 
que algú hauria de recuperar avi-
at), i a moltes de les seves peces 

breus els passa el mateix que als anys 70 pas-
sava a aquelles dues, que no se sap com abor-
dar-les. La Sala Beckett i la inspirada mirada 
de Sergi Belbel hi posen un cert remei amb 
aquestes Beckett’s ladies, en què reuneixen 
quatre obres breus (una de vuit minuts) del 
Nobel irlandès, servides per tres grans actrius 
en quatre espais diferents, fins al 4 de gener. 

Segurament aquestes peces generen pre-
guntes semblants a les que en el seu dia ens fè-
iem sobre qui era Godot, què hi feien Nagg i Nell 
dintre de dos pots de brossa i què nassos volia 
dir l’autor. La recerca teatral de Beckett trans-
cendia els procediments dramatúrgics tradici-
onals, subvertint, doncs, tant la forma com el 
sentit, i diria que, sobretot en aquestes peces, 
avançava el gest artístic contemporani, ara tan 
de moda, i que en el seu cas se sintetitza en una 
imatge precisa descontextualitzada i un movi-
ment perfectament pautat sobre un mar de pa-
raules a manera de partitura però que expres-
sen un patiment molt concret. Tot això queda 
clar en els textos seleccionats per Belbel, que, a 
més, els ha dotat d’una certa unitat a través 
d’un tractament escènic misteriós, quasi terro-
rífic, proper –com deia el meu col·lega Juan 
Carlos Olivares– als mons d’Edgar Allan Poe, 
cosa que converteix l’experiència itinerant en 
un inquietant viatge. 

Aquesta juganera mirada queda més que 
palesa en la veu d’ultratomba (en off) de la 
mare i el perfil de la filla (torbadora Rosa Re-
nom) que no ha sortit mai de casa a Passos; a 
la tètrica imatge (Sílvia Bel) de la dona que es 
bressola mentre escolta una repetitiva audi-
ció sobre la seva impotència i solitud que em 
remetia a la mare de Norman Bates (Bressol); 
i a la boca suspesa a l’aire i la seva verborrea 
de No jo, a la qual posa llavis, llengua i man-
díbules una magnifica Míriam Iscla. La ses-
sió es tanca amb Anar i tornar, amb les tres 
actrius. Un lleu punt d’humor per dir-nos que 
mai coneixerem les sorprenents confidènci-
es que es fan entre elles.e
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