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MÚSICA

Savall estrenarà un 
homenatge al Greco  

al monestir de Poblet

 
Un homenatge al Greco, un diàleg 
musical entre Orient i Occident i 
una sessió de violes de gamba amb 
repertori del segle XVIII. Aquests 
són els concerts del segon Festival 
de Poblet, que dirigirà Jordi Savall.

rales, Joan Brudieu, Nicolas Gom-
bert i Tomás Luis de Victoria, res-
seguint les set dècades de vida del 
pintor. “M’he centrat en una selec-
ció de peces dels grans mestres del 
segle d’or de la música –va assegurar 
Savall ahir, abans d’especificar que 
després de l’estrena de Poblet i d’un 
segon concert al Festival de Fontfre-
da també passarà per Madrid–. L’ac-
tuació catalana no forma part de les 
celebracions oficials de l’any dedicat 
al Greco. La de Madrid, en canvi, sí”. 

A favor de la bellesa i del diàleg 
L’homenatge al pintor tancarà el 
dia 16 d’agost la segona edició del 
Festival de Música Antiga de Po-
blet, que arrencarà el dia 14 amb 
Les mil i una nits: Orient-Occident, 
amb la presència de tres solistes de 
renom, Lior Elmaleh, Gürsoy Din-
çer i Irini Derebei. “Algunes de les 
músiques del repertori són d’ori-
gen medieval, i d’altres són de tra-
dició oral. No parlem de músiques 
mortes: es recreen en cada concert 
i van creant un món cada vegada 
més bell”, va dir Savall. 

El segon concert, que tindrà lloc 
el divendres 15 d’agost, portarà per 
títol Invocació a la nit. Harmonia de 
les nacions 1670-1800. En aquest 
cas, la formació Hespèrion XXI es-
tarà integrada per un conjunt de vi-

oles de gamba i interpretarà peces 
del cançoner de Calàbria  –com ara 
Estas noches à tan largas i Si la no-
che haze escura–, Samuel Scheidt, 
Matthew Locke i el Concert pour 4 
parties de violes de Marc-Antoine 
Charpentier. “Algunes de les peces 
d’aquest concert i del d’Orient-Oc-
cident les hem fet en altres projec-
tes, però el concepte dels concerts 
és nou. De fet, vaig acabar de donar-
hi la forma definitiva aquest cap de 
setmana”, va especificar Savall.  

Guanyar espectadors 
“L’any passat van assistir al festival 
unes 2.500 persones –va dir Lluc 
Torcal, del monestir de Poblet–. Per 
a aquesta segona edició hem decidit 
fer els dos primers concerts a l’es-
planada del recinte, i el tercer a dins 

JORDI NOPCA 
BARCELONA. El compositor, musi-
còleg i intèrpret Jordi Savall, que 
aquest 2014 celebra el 40è aniver-
sari d’Hespèrion XXI, ha ideat tres 
nous concerts per al segon Festi-
val de Música Antiga, que se cele-
brarà al monestir de Poblet del 14 
al 16 d’agost. El més singular serà, 
probablement, el que dedicarà al 
pintor Domínikos Theotokópou-
los, el Greco, de qui aquest any es 
commemora el quart centenari de 
la seva mort.  

A Les músiques del temps del Gre-
co, que posarà punt final al festival 
de Poblet, Savall dirigirà dotze mú-
sics i sis veus. Tots resseguiran el pe-
riple vital del Greco a partir de mú-
siques provinents dels llocs per on 
va passar o de moments històrics 
que van influir en el seu art, com ara 
la Pau d’Augsburg, la batalla de Le-
pant i l’expulsió dels moriscos. Es 
podran escoltar un total de 21 com-
posicions de Heinrich Isaac, Hiero-
nimus Parabosco, Cristóbal de Mo-

Jordi Savall durant un dels concerts que va protagonitzar l’estiu del 2013 en la primera 
edició del Festival de Música Antiga al monestir de Poblet. TONI PEÑARROYA 

de l’església. D’aquesta manera 
l’aforament possible creixerà fins a 
les 3.000 persones”. Els preus per 
a Orient-Occident i Invocació a la nit 
estaran entre els 30 i els 35 euros. El 
de Les músiques en temps del Greco, 
entre 30 i 40 euros. 

Amb aquesta segona edició, el 
Festival de Poblet fa un pas enda-
vant en la seva consolidació. Un dels 
objectius és portar la música anti-
ga a recintes històrics, retornant-la 
als espais on s’interpretava abans 
del segle XIX. “La música dóna vi-
da a les pedres, aporta una intensi-
tat especial”, reconeix Savall. L’al-
tre és potenciar l’activitat musical 
estiuenca a les comarques del sud 
del país, “fent de contrapès a una ba-
lança que sempre es decanta per la  
Costa Brava”.e

La segona edició del Festival de Música  
Antiga se celebrarà del 14 al 16 d’agost

ÒPERA 

El Liceu arriba a les portes del paradís amb una esplèndida ‘Kitej’
kov no ha perdut ni un bri de força 
hipnòtica –com a Amsterdam fa dos 
anys, el públic va aplaudir el gran 
prat de l’acte primer–, i es confirma 
com una proposta radical en el con-
cepte i brillant en l’execució. Defu-
gint tot folklore kitsch i evitant qual-
sevol indici de misticisme ensucrat, 
el director rus presenta les diverses 
reaccions d’una humanitat al límit: 
el tantsemenfotisme de la petita Ki-
tej, la brutalitat extrema d’uns tàr-
tars vistos més com a enemic intern 
que no pas extern, la comunió (fana-
tisme?) fins al punt de la autoimmo-
lació de la gran Kitej i la bondat sen-
se reserves d’una Fevrònia en pau 
amb la natura que l’envolta. Els acu-
sats contrastos del decorat del ma-
teix director, reforçats per la il·lu-
minació de Gleb Filshtinsky, ana-
ven de bracet amb l’habilitat de 
Txerniakov de treure tot el suc tant 
de les escenes de masses com de les 
interrelacions entre els personat-
ges, fins a una imatge final que dei-
xava un nus a la gola. 

El Liceu sol posar a to la seva 
musculatura en reptes d’aquesta en-

La soprano 
Svetlana 
Ignatovitx és 
una 
excepcional 
donzella 
Fevrònia al 
Liceu. A. BOFILL

vergadura, començant per les refor-
çades masses estables, en una pres-
tació encomiable que va tenir el seu 
zenit en la gran pregària de l’acte 
tercer, mentre Josep Pons bastia 
amb fermesa la vasta partitura. Cert, 
hi va haver escòries instrumentals 
i vocals i algun temps no tenia la res-
piració òptima, però la fita global és 
innegable. Commovedora en totes 
les seves intervencions, l’excepcio-

Creixement  
L’aforament 
del Festival 
de Poblet 
passa de 
2.500 a 3.000 
espectadors

‘La llegenda de la ciutat invisible  
de Kitej’  
GRAN TEATRE DEL LICEU 
13 d’abril  
 

XAVIER CESTER 

Com és el paradís? Per a la 
Fevrònia, després d’un 
camí de llàgrimes, és 
una visió d’una enten-
dridora simplicitat do-

mèstica, d’acord amb la seva vida, al 
costat dels éssers estimats. Per als 
operòmans pot ser assistir a la re-
presentació d’un títol magistral en 
una lectura escènica reveladora i 
una interpretació musical acurada. 
Encara que els descreguts no deuen 
voler saber res del paradís, el Liceu 
s’hi va apropar força amb l’esperat 
retorn de La llegenda de la ciutat in-
visible de Kitej i la donzella Fevrò-
nia, de Rimski-Kórsakov. La premi-
ada producció de Dmitri Txernia-

Crítica nal Fevrònia de Svetlana Ignatovitx 
és una de les columnes vertebrals de 
la funció, al costat de la seva nème-
si, el cínic i amoral Grixka d’un Dmi-
tri Golovnin sense exageracions his-
triòniques. El príncep Vsevolod de 
Maksim Aksenov combinava liris-
me i heroisme, mentre que Eric 
Halfvarson aportava serenor i ro-
tunditat al príncep Iuri. L’extens 
cast incloïa dos notables debuts en 
papers breus, Dimitris Tiliakos 
(Fiódor) i Alexander Tsymbaliuk, 
implacable cabdill tàrtar al costat 
del veterà Vladímir Ognovenko.  

La funció va començar amb mit-
ja hora de retard per la protesta de 
la plantilla davant del negre panora-
ma que planteja la direcció del tea-
tre, un direcció que, de manera in-
audita, no va dubtar a fer la pitjor 
propaganda prèvia de Kitej parlant 
només de costos i pèrdues. Per sort, 
en la presentació de l’obra Joan Ma-
tabosch va posar el debat en els seus 
termes justos, però cada dia que 
passa queda més clara la deriva d’un 
Liceu sense un far artístic que el guiï 
a bon port.e


