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Esplendor organista a Montserrat

Ullrich Böhme, “successor” de
Bach a l’església de Sant Tomàs de
Leipzig, serà un dels protagonistes
del Festival Orgue de Montserrat.
També hi sonaran obres de Händel
i El pessebre de Pau Casals.

XAVIER CERVANTES

BARCELONA. L’orgue és el rei dels
instruments. Té una presència mag-
nífica i una expressivitat sonora ini-
gualable. Tanmateix, és molt més
que la suma de les seves capacitats.
Així ho pensa Jordi-Agustí Piqué, di-
rector artístic del Festival Interna-
cional Orgue de Montserrat Abat
Cassià M. Just, In Memoriam, que
consta de cinc concerts gratuïts que
se celebraran a la basílicia de Santa
Maria de Montserrat del 29 de juny
al 30 d’agost. “Afrontem la tercera
edició sota l’epígraf Encontres i amb
un programa eclèctic format per di-
ferents elements que es troben al
voltant de l’orgue”, diu Piqué.

Òbviament, el gran protagonista
del festival és l’orgue de Montser-
rat, inaugurat el març del 2010, pe-
rò la intenció de Piqué és que l’ins-
trument engegui “un diàleg cultu-
ral”. Un camí per aconseguir-ho és
implicar grans solistes en recitals
compartits amb grups corals i músi-
ca de cambra per oferir el gran re-
pertori organístic clàssic i contem-
porani, i no només litúrgic.

El festival s’inaugurarà el 29 de
juny, a les nou del vespre, amb l’es-
trena de la versió per a orgue, solis-
tes i cor d’El pessebre de Pau Casals.
“És una versió feta a partir de la par-
titura d’orquestra”, precisa Piqué.
L’organista serà Mercè Sanchís i
l’acompanyaran els cors de la Fede-

ració Catalana d’Entitats Corals i
els solistes Elena Copons, Gemma
Coma-Alabert, David Hernández,
Xavier Mendoza i Pau Bordas, sota
la direcció de Daniel Mestre.

El “successor” de Bach
La segona cita, el 20 de juliol, tin-
drà un caire ben diferent. Serà un
recital d’Ullrich Böhme, “succes-
sor de Bach” als orgues de l’esglé-
sia de Sant Tomàs a Leipzig.
“L’hem convidat perquè interpre-

ti música del mestre de Leipzig:
música centreuropea per de-
mostrar les possibilitats de l’or-
gue de Montserrat”, explica Pi-
qué, que per a l’edició de l’any
que ve té el repte de “portar el
gran simfonisme”.

La diversitat encara és més
evident en el concert del 2
d’agost, que forma part de les
Trobades d’Animadors de Cant
per a la Litúrgia de Montserrat.
Servirà per presentar un clavi-
cèmbal artesanal construït per
Ignacio Bidart. “No n’havíem tin-
gut mai, de clavicèmbal, a Mont-
serrat”, recorda Piqué, que preci-
sament serà un dels intèrprets,
juntament amb Miquel Gonzá-
lez, d’un diàleg entre aquest cla-
vicèmbal i un orgue positiu. El re-
pertori inclou els concerts per a
dos teclats del pare Antoni Soler,
antic escolà de l’abadia.

Montserrat Torrent
El festival, que té un pressupost
de 15.000 euros –“Modest i sen-
se subvencions”, diu Piqué–, or-
ganitza el 17 d’agost una trobada
entre l’Orquestra Nacional Clàs-
sica d’Andorra, dirigida per Ge-
rard Claret, i Josep Vicent Giner,
titular de l’orgue de València, a
propòsit dels concerts per a or-
gue i orquestra de Händel, que
també s’interpretaran a Andorra.
L’estiu organístic s’acabarà el 30
d’agost amb un homenatge a l’or-
ganista barcelonina Montserrat
Torrent, nascuda el 1926. Ella
mateixa interpretarà obres del
seu repertori. El recital forma
part del Curs d’Organistes de
l’Església de Montserrat.e

L’organista
alemany
Ullrich Böhme
interpretarà
peces de Bach a
la Basílica de
Montserrat el
20 de juliol. ARA

L’alemany Ullrich Böhme serà un dels protagonistes del Festival Orgue

El primer Festival de Bolero
amara el Jamboree de passió

XAVI SERRA

BARCELONA. “Elboleroéssentiment
de l’ànima, el cor en viu”. Així va de-
finirahirelgèneremusicalméspopu-
lar de Cuba una de les seves grans di-
ves,MagdaliaHechevarría,laboleris-
ta de capçalera del club El Gato Tuer-
todel’Havana.“Jonocantounbolero
si no és per patir i fer patir. I, alhora,
per ser feliç i fer feliç el públic”, va re-
matar.Hechevarríainauguraràlapri-
mera edició del Festival del Bolero
Ron Varadero, que des del dijous 13
de juny i fins al dimarts 18 omplirà el
Jamboree de passió, sentiment i mú-
sica cubana de primera.

“Havia de ser al Jamboree”, asse-
gura Pere Pons, director del festival
i de la sala de concerts. A finals dels
anys 50, quan el local de la plaça Re-
ial era encara una casa de mala re-
putació, el bolero ja sonava entre les
seves parets; i durant els anys 70, ja
al Jamboree, el mestre del jazz i
amant del bolero Tete Montoliu va
mantenir viu el gènere en les seves

actuacions. Yanni Munujos, direc-
tor artístic del festival, afegeix un
argument: “Els que viatgem sovint
a Cuba trobem a faltar el seu ambi-
ent canalla en tornar a Barcelona,
però això al Jamboree no passa”.

Homenatge a El Tosco
Munujos insisteix a qualificar la pri-
mera edició del festival de “modes-
ta”. El número de concerts –cinc–
li dóna la raó, però la categoria dels
convidats el contradiu. A banda
d’Hechevarría, el festival compta-
rà amb el flautista i arranjador Jo-
sé Luis Cortés El Tosco, líder de NG
La Banda, antic membre dels mítics
Irakere i peça clau de la música afro-
cubana dels últims 25 anys. Cortés
se sumarà a la formació d’Heche-
varría com a flautista i director mu-
sical i serà homenatjat en una sessió
especial dimarts vinent, 18 de juny,
La gran descarga, que reunirà a l’es-
cenari del Jamboree un bon grapat
de músics, cantants i amics de Cor-
tés per participar en una gran festa

de música cubana. “Començarà a
les 20 h, però no sé quan acaba-
rà”, alertava Pons. El Tosco tam-
poc faltarà al concert de diumen-
ge, dia 16, a càrrec de la Jamboree
Big Latin Band –considerada la
millor orquestra europea de jazz
llatí–, amb l’acompanyament vo-
cal de Telva Rojas. No serà l’úni-
ca proposta autòctona del festi-
val: un dia abans, Jazz Machín
interpretaran el llegat d’Antonio
Machín en clau de jazz, una pica-
da d’ullet a l’electrònica.e

Migdalia Hechevarría és el referent del llegendari
local de boleros de l’Havana El Gato Tuerto. JAMBOREE

Jesucrist parla
amb Mao Zedong

al temple del
Maldà

Històric
Els boleros ja
sonaven al
Jamboree als
50, quan era
un prostíbul

SANTI FONDEVILA

● L’últim dels ‘7 encontros’. Al
pot petit hi ha la bona confitura. I
el Círcol Maldà és un d’aquests pots
petits on es pot trobar gairebé sem-
pre una sessió de teatre o música re-
confortant. Per cert, un pot que tan-
carà a l’octubre perquè la propietat
no vol renovar el contracte. Doncs
bé, el Círcol Maldà ha programat
durant set diumenges a les 21.30 h
un seguit d’espectacles d’aquells
que surten de les convencions. En
primer lloc perquè convoquen, en el
cafè imaginat sobre l’escenari i en-
tre vells quadres descolorits, figures
històriques que fins i tot poden par-
lar entre elles. Diàlegs sortits de la
ment del director portuguès Helder
Costa. 7 encontros és un projecte
animat per Joan Casas i Joaquim
Armengol pel qual han passat sense
fer cap mena d’espiritisme Raspu-
tin, Miguel de Cervantes, Charles
Chaplin, Maria Callas, Martin
Luther King, el Ku Klux Klan,
Gandhi, Hitler, Maria Antonieta...
Sílvia Ferrando és l’amfitriona del
que podria ser una tertúlia dels anys
20 al Café Gijón i la conductora
d’una conversa en què els personat-
ges s’expliquen a si mateixos, la se-
va vida i les seves obres. No són tro-
bades historicistes sinó una conver-
sa de cafè on hi ha lloc per a l’humor.
El cicle es tanca amb una reunió que
pot treure foc: Jesucrist (Xavier Al-
bertí), Mao Zedong (Oriol Genís) i
Joseph Goebbels (Pep Tosar). Cre-
iem que la proposta podria tenir
més vida perquè no és un entreteni-
ment de pa sucat amb oli. El diu-
menge vagin a escoltar Jesucrist,
però en el temple teatral del Maldà.

● Dansa a Haití. Els mitjans de co-
municació han tornat a parlar d’Hai-
tí. Pel futbol, esclar. Les coses no han
canviat gaire en aquell país des del
terratrèmol. Per això sobta encara
més descobrir que entre pobresa i
misèria a Port-au-Prince hi ha una
companyia de dansa que gira pel
món. Jeanguy Saintus és el director
d’Ayikodans, un grup que barreja la
dansa contemporània amb alguna
cosa de tradició. Afectada òbviament
pel terratrèmol, va aconseguir
100.000 dòlars en una funció benèfi-
ca a l’Adriane Performing Arts Foun-
dation de Miami que ha servit per
construir un nou local per assajar i
fer classes. A Haití no hi ha teatres. Hi
ha bons músics, excel·lents percussi-
onistes i aquests ballarins que sota el
comandament de qui lluita contra el
drac de la desesperació volen, enca-
ra que sigui per un moment, que el
país sigui notícia per alguna cosa po-
sitiva, engrescadora.e

El traspunt
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