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El Midem
premia Jordi
Savall per
tercer cop

MÚSICA 3 DISTINCIÓ

EL PERIÓDICO
CANNES

El violagambista Jordi Savall va
rebre ahir el premi al millor disc
de música antiga de l’any en el
mercat del disc i l’edició digital
(Midem) de Cannes per la seva
producció Christophorus Colum-
bus: Paraísos perdidos, que va dedi-
car a la «memòria perduda» i a
l’«Espanya de les tres cultures». És
la tercera vegada que la fira pre-
mia el músic català. Interpretat
per la Capella Reial de Catalunya
i Hesperion XXI, Christophorus Co-
lumbus: Paraísos perdidos és inte-
grat per dos discos compactes i
un llibret històric editat en fran-
cès, anglès, espanyol, català, ale-
many, italià, àrab i hebreu.

«La història seria molt diferent
si no s’hagués expulsat els jueus,
si la Reconquista no hagués tin-
gut lloc i si el descobriment d’A-
mèrica no s’hagués fet com una
conquista», va dir Savall al reco-
llir el guardó. Va afegir que amb
aquest treball també vol «dema-
nar perdó per coses que es van fer

i per les quals no s’ha demanat
mai perdó». El prestigiós músic
(Igualada, 1941) va pujar a l’esce-
nari amb la seva dona i col.labo-
radora, Montserrat Figueras, i
l’especialista en llengua àrab i
jueva Manuel Forcano, narrador
del disc.

SALVAR EL CD / Savall va aprofitar
el discurs d’agraïment per defen-
sar l’aposta del seu segell Alia
Vox, que compleix 10 anys, per
l’edició de discos de qualitat mu-
sical i de contingut com la millor
manera d’evitar la desaparició
del suport CD, amenaçat per la
«revolució digital».

És la tercera vegada que Savall
recull un premi al Midem des-
prés de ser guardonat l’any 2006
per Don Quijote de la Mancha. Ro-
mances i músicas, guanyador en
dues categories, i ser distingit el
2005 com a millor solista per Mu-
sical humors, en què interpretava
obres de Tobias Hume.H

El violagambista
dedica el guardó
a l’«Espanya de
les tres cultures»

n 3 minutse

«El poema d’Estellés remou l’ànima»
Pere Arquillué

Participa en la dramatització del
poema de Vicent Andrés Estellés
Coral romput, que avui arriba al Teatre
Lliure sota la direcció de Joan Ollé.

Actor

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

–Després de l’èxit de Blanco, arri-
ben els versos d’Estellés, que Ovidi
Montllor i Toti Soler van recollir en
el seu memorable disc Coral rom-
put, el 1979. ¿Què el va atreure del
text del poeta valencià?

–És una meravella: dur, commove-
dor, destinat a la gent que li agrada
escoltar. És, sens dubte, un dels poe-
mes més importants de la literatura
catalana.

–Ovidi deia que no era un poema,
sinó una història que dura una hora
i 25 minuts.
–Sí, amb un llenguatge senzill però
molt profund remou l’ànima i emo-
ciona al parlar d’una pèrdua que
l’autor va patir. El muntatge consta
de dues parts diferents, amb somriu-
res i llàgrimes.

–Sembla que són bons temps per a
la poesia dramatitzada.

–Hi ha molta gent a qui agrada es-
coltar poesia, i en aquesta obra a
l’emoció de les paraules s’uneix la
música en directe del guitarrista To-
ti Soler i una atmosfera onírica crea-
da per Ollé.

–Comparteix personatge i escenari
amb Joan Anguera, Montserrat Ca-
rulla i Eduard Farelo.
–No hi ha personatges sinó veus,
consciències d’Ovidi, i figures que
ajuden a crear imatges poètiques.

–Acaba d’estrenar la telesèrie Zoo,
a TV-3, ¿el tornarem a veure aviat
als escenaris?
–El 8 de febrer estrenem a Terrassa
El silenci del mar i preparo l’última
obra de Josep Maria Benet i Jornet
per a la sala Beckett. Afortunada-
ment no paro.H33 Pere Arquillué.

El crit de la guerra silenciada
Ted Braun presenta a Barcelona el documental ‘Darfur now’, que compta amb
el suport de George Clooney H «¿Com és que el món no hi fa res?», es pregunta

INAUGURACIÓ DEL FESTIVAL DOCS AMB UNA PEL.LÍCULA SOBRE EL SUDAN

CRISTINA SAVALL
BARCELONA

Darfur és una ferida oberta, però el
món es mostra impassible davant
de tanta sang vessada per aquest
greu conflicte armat, que des de fa
cinc anys pateix la desèrtica terra
del Sudan. Aquesta indiferència és
el que va portar Ted Braun (Kansas
City, 1960) a filmar el documental
Darfur now, que ahir a la nit va re-
bre una càlida acollida a la sessió
inaugural del festival DocsBarcelo-
na. La Filmoteca es reserva per a
diumenge, a les 19.30 hores, la
pròxima projecció d’una pel.lícula
que compta amb el suport incondi-
cional de George Clooney.

«¿Com és que el món no fa abso-
lutament res davant de tanta atro-
citat?», es va plantejar Braun quan
va tenir notícia del genocidi perpe-
trat per les milícies janjauid (dia-
bles a cavall). Darfur now és la recer-
ca d’una resposta davant d’una cri-
si tan injusta com silenciada. La in-
tenció és motivar el públic, que no
tanqui els ulls davant d’una guerra
que ja ha arrossegat prop de
300.000 morts. La fam és terrible,
les violacions, múltiples; la malà-
ria i el còlera, incontrolables, i l’è-
xode de refugiats, alarmant. La vio-
lència està fora de control i el nom-

bre de desplaçats supera els dos
milions davant de la total impuni-
tat de les forces del Govern, les san-
guinàries milícies àrabs i altres pe-
rillosos grups armats.

Missatge d’esperança

Braun va quedar impressionat da-
vant de la lluita legal que emprèn
Luis Moreno Ocampo, fiscal del Tri-
bunal Penal Internacional, perquè
els responsables del genocidi no
quedin impunes. Ell és un dels sis
protagonistes d’aquest documen-
tal. «Els uneix la ferma creença que
el canvi és possible, que la situació
pot millorar», diu el director, con-
vençut que la pantalla és capaç de
trencar la llunyania que provoca
indiferència. «Cap dels protagonis-
tes es pot permetre el luxe de ser
cínic. No han de perdre en cap mo-
ment l’esperança».

Don Cheadle es va assabentar de
la trista realitat que viu el Sudan
quan rodava Hotel Rwanda. Aprofi-
tant la seva popularitat, intenta
despertar la consciència interna-
cional; per això compta amb l’aju-
da del seu amic Clooney. «Tots dos
creuen en el compromís social. Do-
minen el camí i el llenguatge per
fer arribar les seves conviccions».H

LAURA GUERRERO

33 Presentació 8 Ted Braun, ahir, al DocsBarcelona.


