
greu. Iambunsomriurerere lesdiminutesulleres. I,
després,esclar, tablatures ipartitures, ipartitures, i
partitures.Per totarreu.

D’undelsseusescriptoris,Savall tornaambun
quadernentre lesmans iambdelicadesaensel
mostra.Vacomprar-lodemolt jove,a labotigade
músicaBeethovendeBarcelona.Elquadern,sense
unsolplecnirascada,contépecesdeMarinMarais,
ungambista icompositor francèsdefinalsdelsegle
XVIIcapaçdecompondre lesmelodiesméstristes
ipersonatgecentralalfilmTotselsmatinsdelmón,
delcineasta francèsAlainCorneau,alqualSavallva

Ésunmatíqualsevol.Elsrajosdesolentrenpels
finestralsde l’estudiqueJordiSavall (Igualada, 1941)
téapropdeBarcelona.Unestudipotserméspropi
d’uneruditqued’unmúsic.Peròésqueaquestgam-
bistaexpertenmúsicaantigaésmésqueunmúsic,
ésunsavi.Bonaprovad’aixòsónlesparetsatapeï-
desdeprestatgeriesambmilersde llibres; tractats
originalsdelsegleXVII,novel·lamodernaiclàssica.
Assajos.Atles.Guerra ipau,Elcomerçd’esclaus,
Erasme,Suite francesa.Làminesd’art;algunafoto
defamília. Idiverses taulesdetreball, “aixípuctenir
diversosprojectesobertsalhora ianardedicant-m’hi
deformacòmoda”,aclareix,ambveuassossegadai

TextCristina Sáez
FotosManéEspinosa

Unmúsic prolífic
Aquest any Jordi
Savall està de celebra-
cions.
Fa 40 anys que va

fundarHespèrion
XXI, un conjunt de
música antiga amb
instruments històrics
pioner a Europa. A

més, es compleixen
25 anys de la fundació
de LeConcert desNa-
tions, una orquestra
demúsica barroca, i

27més de LaCapella
Reial deCatalunya.
Comcada any, aquest
prolíficmúsic català
té programats uns 150
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ELSAURICULARS
DEJORDISAVALL

AURICULARS
Per evitar la decepció
de fer un enregistrament
i després descobrir que
no sona bé, Jordi Savall
porta sempre uns cascos per
veure si lamúsica sona tal i
com ell vol

És intèrpret demúsica antiga de referència, porta 40 anys
recuperant tresorsmusicals, per la qual cosa ha obtingut
alguns dels premismés prestigiosos del món

posarmúsica. I tantvaagradarquedurantsetmanes
labandasonoraesvasituarentreelsdeuartistesmés
escoltats,persobredeMichaelJackson.

“Vaserunaexperiènciaextraordinària.Lahistòria
delfilmeramoltbonica ivaserunaenormesorpresa
quelamúsicaentusiasmésmoltagent. Iaixòque
sónlesmúsiquesméstristes imalenconiosesqueet
puguis imaginar!”, recordaSavall. Inomésell sap la
fórmulaperaconseguir,comelflautistad’Hamelín,
seduirunpúblic tanvariatqueved’arreudelmón
perescoltar-loalsconcerts. “És lògic,perquèla
músicaantigaéssovintmoltnova, ladescobreixesen

elrecitalmoltesvegades.Amés,aquestesmúsiques
antiguesaportenunarelaciórítmica imelòdicamolt
intensa.T’entrenmoltdirectament.T’emocionen,
elcomponentmés importantde lamúsica.Perquè
senseemociónohihamemòria”.Peraixò,diu,és tan
importanta l’horadeferunconcertoundiscque
l’artista transmetiemoció.

Tambéprovadecapturar-laenelsenregistraments.
Idesdefamésdequatredècadesportasemprea
sobreunspetitsauriculars, “lleugers,plegables ide
granqualitat”,queutilitza, justament,perescoltar
elsenregistramentsqueharealitzata l’estudi;o

músicaquanestàdeviatge. “Éselqueemmanté
connectatambelquefaig”,explica.Savallnecessita
estarsegurquanrealitzaunenregistramentqueelso
queesregistra“éselméssemblantpossibledelque
emetoquanestic tocant”.Ésunaobsessió,assegura,
que l’acompanyadesdefamigsegle. “Unadeles
frustracionsmésgransquesentiaalprincipiera
gravaruninstrument idesprésenescoltar-hoado-
nar-mequeaquellenregistramentsonavahorrible,
senseharmònics.Aquestspetitscascostenenmolta
fidelitat, senseexageracionsd’agutsnidebaixos.
Ofereixenexactamentelsoques’hagravat iperami
aixòésessencial”. s

concerts i almenys
dos omés projectes
discogràfics (hi ha
anys en què publica
cinc o sis àlbums) a

part del llibre-àlbum
Balkan.Mel i sang. Els
cicles de la vida que
acaba d’editar i per al
qual ha comptat amb

la col·laboració de
músics dels Balcans.
Aquesta primavera,
a Espanya, actuarà
a Zamora, Oviedo,

Sevilla i també a
Barcelona, on almaig
oferirà un concert
a l’Auditori amb la
formació LaCapella

Reial deCatalunya en
el qual interpretarà
una peça extraordi-
nària encara que poc
coneguda del cinquè

fill de Johann Sebas-
tianBach; serà una de
les poques interpre-
tacions que es faran a
Europa.
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