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Novetat i bongust

Pasqua catalana

52a Setmana de Música
Religiosa de Conca

Lloc i data: Conca
(del 23 al 30/III/2013)

JORGE DE PERSIA

Se sentia català aquests dies a
Conca, on havien arribat pele-
grins melòmans que ens hon-
ren. Aquesta ciutat sintetitza,
des de fa més de 50 anys, dos
aspectes de les tradicions de
la Setmana Santa. D’una ban-
da les processons, sempre pen-
dents de la meteorologia, el
vessant popular de la religiosi-
tat; i per altra la setmana de
músiques religioses que es pro-
diga en el gènere tant en l’an-
tic com en el contemporani,
en bellíssims escenaris (esglé-
sies fora de culte d’excel·lent
restauració, capelles que unei-
xen fe i art, i també coincidèn-
cies quant a interpretar, per
exemple a la catedral, músi-
ques dels seus importantsmes-
tres de capella del XVI-XVII.
En aquesta ocasió, quart cente-
nari de la mort de Sebastián
de Covarrubias, responsable
en certamanera de la vidamu-
sical del temple, on està enter-
rat en un dels arcs de la cape-
lla de Crist. En aquest entorn,
La Grande Chapelle, que diri-
geix el català Albert Recasens,
va proposar en dues sessions
músiques del gran polifonista
Alonso Lobo (1555-1617), poc
considerat encara però que
pot situar-se al costat de la tri-
nitat consagrada de Victoria,
Guerrero i Morales, de delica-
desa en el traç melòdic i pro-
funda construcció. El grup de
Recasens disposa de veus nota-
bles i va dedicar també aten-

ció a recuperar les músiques
d’Alonso Juárez (1640-1696),
destacat mestre de la catedral
de Conca, de traç ampli i ama-
ble en l’aspectemelòdic, i boni-
ques alternances de solos i
cor, amb intermedis polifò-
nics i fins i totmotets de singu-
lar sentit amorós. Com sem-
pre, l’element sagrat i el profà
dialoguen en l’expressiómusi-
cal. No existeix l’un sense l’al-
tre. Una altra novetat –aques-
ta per Andrés Cea i Rose Con-
sort– va ser la música de Se-
bastián Raval, un noble al ser-
vei de Felip II que va viure a la
Roma de Caravaggio dedicat a
composar, ambobres per a vio-
la editades el 1596.
En els espectacles contem-

poranis (Conca ha generat
molta obra actual) es va es-

trenarMagna Mater, un conte
ambmúsica de la notable com-
positora hispanoalemanyaMa-
ría de Alvear (1960) amb sug-
geridora il·lustració visual, i
per culminar el delit, Philipe
Herreweghe amb el seu Cole-
gium Vocale Gent en una im-
pressionant versió de laPassió
segons santMateu deBach, es-
pecialitat de la casa, amb mo-
ments especialment sentits i
de profunditat. Escenaris be-
llíssims amb una programació
molt aconseguida malgrat el
moment complex en l’econo-
mia, i en tot un molt bon gust.
Una cita de referència.c

MÚSICA RELIGIOSA

Festival de Pasqua
de Cervera

Lloc i data: Cervera
(31/III/2013)

J. DE P.

El Festival de Pasqua de
Cervera haproposat, en aques-
ta tercera edició, amb la direc-
ció artística de Xavier Puig,
un programa que defineix cla-
rament un perfil, vinculat a la
música catalana. És important
que els festivals apostin per
una caracterització, i la músi-
ca de Catalunya –poc present
en les activitats de tempora-
da–disposa d’un patrimoni im-
portant en el fet en el passat i
d’una actualitat atractiva.
Aquest escenari bé podria ser
un pols i un aparador permos-
trar el molt que habitualment
desconeixem i el nou que, tal
com estan les coses, també te-
nen el seu Viacrucis.
D’una banda, es va donar un

lloc important a l’obra de Fre-
deric Mompou, tant a càrrec
del pianista Adolf Pla (que aca-
ba de gravar l’obra completa

per a piano), com en el con-
cert que va dirigir Antoni Ros
Marbà a l’Orquestra Simfòni-
ca Julià Carbonell de les Ter-
res de Lleida amb Improperis,
una de les escasses obres or-
questrals de Mompou. Junt
amb l’Orquestra van actuar el
Cor Lieder Càmera, que diri-
geix Xavier Pastrana, i el barí-
ton Antoni Marsol. En el ma-
teix concert es van escoltar
obres de Salvador Brotons i de
Narcís Bonet.
El jove Quartet Gerhard va

tenir ocasió de fer homenat-
ge a la figura de Joaquim
Homs, amb la interpretació
d’una obra tan important com
el seu Viacrucis amb text poè-
tic de Carles F. Maristany, a la
qual es van sumar cançons del
gran compositor deixeble de
Gerhard mort fa una dècada i,
cal subratllar-ho, amb textos
de poetes intensament vincu-
lats al movimentmusical cata-
là com Josep Carner o Salva-
dor Espriu, en obres de gran
bellesa.
Més activitats van donar bri-

llantor a aquesta convocatò-
ria, com l’actuació de Jordi
Savall i altres destacats intèr-
prets catalans.c

David Vert en una escena de No parlis amb estranys, que es representa al TNC

MÚSICA CLÀSSICA

Escenaris bellíssims
amb un programa
molt aconseguit
malgrat el moment
econòmic complex

Laprimeragran
víctimade les

retalladesdelTNC

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Genocidi. Tortures. Camps de
concentració. Més de 400. Ma-
nuals de psiquiatria que conside-
raven els marxistes deficients
mentals –a més de lletjos– als
quals calia treure’ls els fills –i els
hi van treure–perquè no els enco-
manessin lamalaltia. No es tracta
d’Alemanya, sinó de l’Espanya de
postguerra que retrata amb veu
suau Helena Tornero (Figueres,
1973). Una veu tan suau i tran-
quil·la que fa que impactin enca-
ramés unes observacions que so-
nen gairebé coma bombes atòmi-
ques en un país que, per aconse-
guir una transició pacífica, va op-
tar pel silenci sobre el passat.
Una realitat crua i durant molt
de temps omesa sobre la qual
Tornero ha escrit i dirigit una
obra de teatre, No parlis amb es-
tranys, que s’estrena demà a la Sa-
la Petita del Teatre Nacional.

Una obra sobre lamemòria històri-
ca però narrada, diu l’autora, des
del present, des dels efectes de la
Guerra Civil que han durat fins
avui, quan, generacions més tard,
fills i néts de gent silenciada arros-
seguen, sense adonar-se’n, trau-
mes i pors que vénen de llavors.
Ferides mal tancades que, diu,

necessiten ser reobertes per cica-
tritzar bé set dècades més tard, i
que ella aborda amb vuit actors
–Oriol Genís, Àngels Poch,Maria
Casellas, Òscar Castellví, Olga
Cercós, David Vert, Nuria Legar-

da i Mireia Gubianas– que prota-
gonitzen unmosaic de nou histò-
ries de vius, morts, familiars, co-
neguts i anònims. Històries que
van des d’una cantant que desco-
breix que els seus pares no li han
explicat tota la veritat sobre la se-
va vida, fins a un nen de quatre
anys que dibuixa monstres –Tor-
nero ha tingut la col·laboració de
l’historiador RicardVinyes i de la
psicòloga Anna Miñarro, que in-
vestiga la transmissió de traumes
entre generacions–, monstres
que en realitat són les màscares
antigàs que va patir el seu avi.
El director del TNC, Sergi

Belbel, diu que Tornero segueix
“una tendència teatralmolt impor-
tant als anys seixanta i setanta,
quan una sèrie d’autors europeus
van intentar donar de nou la di-
mensió social al teatre: el teatre
document”. “En el seu cas –afe-
geix–, volia tractar lamemòria his-
tòrica. I primer va pensar a parlar
dels nens desapareguts al franquis-
me, però després l’obra es va anar
ampliant fins a conformar un mo-
saic de visió obligatòria, petites
històries entrellaçades que deixen
l’audiència clavada a la butaca”.
Justament Tornero explica

que pensava parlar de nens ro-
bats, “dels fills de republicans
transportats a orfenats, reedu-
cats, deslligats dels seus pares
perquè no transmetessin les se-
ves idees dolentes”. Però va co-
mençar a parlar amb gent. Amb
néts d’exiliats que viuen a l’es-
tranger i que quan se’ls pregunta
pel tema encara es posen a plo-
rar. Amb persones properes que
de sobte s’adonen que les seves
famílies, en realitat, ambprou fei-
nes no els han explicat res del
que els va passar a la Guerra Ci-
vil. I va veure que no podia parlar
d’una sola història. I que havia de
parlar des del present, perquè, as-
senyala, es tracta d’un tema molt
viu avui, commostra el processa-
ment i suspensió de Baltasar Gar-
zón, que investigava els crims del
franquisme.
“Dir que no es poden reobrir

les ferides és reconèixer que n’hi
ha. I si no es curen, s’infecten.
Tot allò que no es resol en el pas-
sat, torna al present. A Alemanya
o l’Argentina s’ha fet molta feina
en aquest camp. Però aquí els
vencedors de la guerra van impo-
sar fins i tot unamanera de treba-
llar la psicologia”, subratlla. Per
això, espera que ara aquestes his-
tòries inacabades “remoguin l’es-
pectador i surti amb ganes depar-
lar amb els seus avis”.c

DAVID RUANO / TNC

]No parlis amb estranys
es podrà veure només
fins al 14 d’abril perquè
és la primera gran vícti-
ma de les retallades que
ha hagut de dur a terme
el TNC. No només serà la
primera obra del T6, el
programa destinat als
nous creadors, que no es
veurà a la sala Tallers,
que romandrà tancada
dos anys. També han
hagut de reduir les fun-
cions i, sobretot, el seu
pressupost i els seus assa-
jos, que han quedat en
només la meitat. De fet,
l’obra dura gairebé una
hora menys que abans de
les retallades, i ha estat
factible fer-la pel seu ca-
ràcter fragmentari. Per
tot això, el TNC ha posat
preus molt populars per
les seves funcions: entre
8 i 15 euros.

CRÍTIQUES

ElTNCabordaels traumes
heretatsde laGuerraCivil
Torneromostra les ferides silenciades a ‘No parlis amb estranys’

Tornero: “Si no es
curen, les ferides
s’infecten; allò que no
es resol en el passat
torna al present”


