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La lletra, amb música entra


Jordi Savall i l’escriptor Nuccio Ordine fan una conferència concert al Palau

Una actuació de Savall, al Palau de la Música A. BOFILL.
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Música i paraula aniran agafades de la mà en la interactuació avui del violagambista Jordi
Savall i l’escriptor italià Nuccio Ordine, que protagonitzaran la primera conferència concert
que se celebrarà al Palau de la Música aquesta temporada, en la qual reivindicaran els
clàssics. En l’acte es prendran com a base les lectures del llibre Clàssics per a la vida
(Acantilado), d’Ordine.
Després d’una introducció musical amb Alba, una cançó tradicional berber del segle X,
s’iniciaran les lectures amb Sèneca i músiques d’Orient a Occident. Boccaccio serà el
protagonista de la segona lectura, acompanyada per l’audició de Diàleg de les ànimes. El
tercer bloc estarà format per sis peces musicals que pertanyen al llibre The Manchester
Gamba Book, vinculades amb la lectura de Devotions upon emergent occasions, de John
Donne.
L’acte acabarà amb la lectura del llibre d’Antoine de Saint-Exupéry El petit príncep i
l’audició de Les voix humanies, de Marin Marais. Aquesta conferència concert forma part de
l’Hivernacle del Palau de la Música, un espai simbòlic, hereu de l’Escola de l’Oient, en què
s’ofereixen activitats complementàries als concerts de la temporada.
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1. “L’Estat es preparava des de

feia temps”

2. Quan Manuel Valls no

considerava convenient
parlar català

3. Acorden que els diputats
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