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CULTURES 

El Festival In-
ternacional Or-
gue de Montser-
rat obrirà la seva

quarta edició amb un convidat
arribat de l’altra banda de l’Atlàn-
tic. El certamen, dedicat a la me-
mòria de l’abat Cassià M. Just, s’i-
niciarà el proper 5 de juliol amb
John Scott, organista titular de
l’església de Saint Thomas de Nova
York, punt de sortida d’una ini-
ciativa que programa quatre con-
certs al llarg de l’estiu.

La basílica de Santa Maria aco-
llirà un any més els recitals –d’en-
trada gratuïta– d’un festival que en
les tres primeres edicions va assolir
un remarcable èxit de públic. La
cita inaugural tindrà lloc el dissabte
5 de juliol amb un extens reperto-
ri que viatjarà des d’autors del se-
gle XVI, com Scheidt i Sweelinck,
fins a altres del XX, el darrer dels
quals Simon Preston, nascut el
1938, encara viu. L’encarregat d’in-
terpretar les peces al teclat de l’or-
gue serà John Scott (Wakefield, An-
glaterra, 1956), que durant vint-i-
sis anys va exercir a la catedral de
Saint Paul de Londres. L’estiu del
2004 es va incorporar a l’església de
Saint Thomas de Nova York, ubi-
cada a la Cinquena Avinguda,
com a organista i director musical.

La segona cita del calendari
tindrà protagonista català en la fi-
gura de l’organista Josep M. Mas
Bonet, titular de l’església Prioral
de Sant Pere de Reus i professor al

Conservatori Superior de música
del Liceu de Barcelona. El 19 de ju-
liol interpretarà peces de Jusepe Xi-
ménez, César Franck, Max Reger
i, sobretot, J. S. Bach, de qui toca-

rà el Concert à 2 Clav. et pedal.
El pare Jordi-Agustí Piqué, or-

ganitzador del festival i així mateix
destacat organista, compartirà car-
tell amb el sabadellenc Jordi Figa-
ró (tenora i flabiol) en el concert
del dissabte 9 d’agost, en el trans-
curs del qual es podran escoltar
peces de Bach, Telemann i Men-
delssohn, entre altres, així com la
sardana Sant Martí del Canigó, de
Pau Casals.

El punt final al festival el posa-
rà, el 6 de setembre, el concert Els
motets de J. S. Bach, dirigit per
Phillipp Meyer, i comptarà amb el
concurs de la Cappella Lacensis de
l’Abadia de Maria Laach (Alema-
nya), Christoph Schönfelder (or-
gue), Miquel Gonzàlez (baix con-
tinu), Oleguer Aymamí (violoncel),
Roger Azcona (contrabaix).
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L’organista de Saint Thomas
de Nova York inaugurarà
el Festival de Montserrat
John Scott, titular de l’instrument a l’església nord-americana, iniciarà

el 5 de juliol un certamen amb quatre concerts gratuïts a la basílica


5 de juliol. 21 H. GRATUÏT.
John Scott (orgue), titular de l’església
de Saint Thomas de Nova York.
19 de juliol. 21 H. GRATUÏT.
Josep M. Mas Bonet (orgue), titular de
l’església Prioral de Sant Pere de Reus.
9 d’agost. 21 H. GRATUÏT.
Jordi Figaró (tenora i flabiol) i P. Jordi-A.
Piqué (orgue). 
6 de setembre. 21 H.
«Els motets de J. S. Bach», amb
Christoph Schönfelder a l’orgue.

EL CALENDARI

De festival estacional a progra-
mació estable durant tot l’any.
Nascut el 2003, el Lola es reinven-
ta i estrena aquest mes de juny un
nou format que oferirà als amants
de la música i les arts escèniques
un calendari trimestral que durant
el primer període estival programa
set espectacles, sis dels quals es
viuran a Esparreguera i un altre a
Sant Andreu de la Barca. Martorell
i el Bruc són, a hores d’ara, les al-

tres dues localitats del circuit, tot
i que no s’incorporaran fins al se-
tembre.

«Volem fer els canvis de mane-
ra suau, els temps ens hi han anat
portant», explica la principal res-
ponsable del certamen, Car-
me Paltor. «La manera de fer
de les companyies i de pro-
gramar ha caigut en picat, i
s’han generat noves situa-
cions», afegeix. 

A la necessitat d’adaptar-se al
panorama que dibuixa la crisi
econòmica, el Lola hi reacciona
imaginant i innovant. Si des del pri-
mer dia va fer una aposta decidi-
da per la proximitat entre l’artista
i els espectadors, davant de la
nova realitat s’enforteix aquest

contacte i es crea un altre prota-
gonista destacat: l’espai. «Conti-
nuarem fent coses al Teatret, i en
llocs públics i oberts, com places
i carrers, però volem potenciar
els espais privats, patis, jardins, ter-

rats, ...», apunta Paltor.
Precisament, l’espec-

tacle inaugural de la nova
etapa participa del caliu
per incorporar a l’expe-
riència artística del públic

la dimensió lúdica de penetrar en
indrets habitualment innaccessi-
bles i insospitats, com ara una
nau industrial o una casa particu-
lar. Dimarts vinent, festivitat de
Sant Joan, se celebrarà un concert
del grup Tigre-tones, l’entrada per
al qual té un preu de 10 euros

(tramateatre@gmail.com). El re-
cinte que acollirà la vetllada, però,
es manté en secret i només s’ani-
rà revelant a aquells que adqui-
reixin un tiquet. La banda, forma-
da per Victòria Alvelo (veu), Ana
Andrés (baix i veus), Roger Palacin
Rontxa (bateria) i Lluís Rodríguez
(guitarra i veus), interpreta un re-
pertori de versions dels anys 80.

El mateix sistema de mantenir
ocult l’escenari es repetirà en tres
concerts: el de música del Renai-
xement i el barroc que oferirà Ta-
felmusik el 29 de juny; el de tangos
a càrrec de Sandra Rehder (veu) i
Gustavo Battaglia (guitarra) del 8
d’agost; i el que realitzarà el grup
barceloní de pop independent Sa-
mitier el 29 d’agost.

El públic infantil a partir de 3
anys és el destinatari de l’especta-
cle El tresor del pirata, de la com-
panyia Somriures Nòmandes, amb
que s’inicia el petitLola, i que el 5
de juliol s’inclourà dins la Festa del

Carrer Gran. Una altra proposta
que es desenvoluparà a l’espai
públic és el xou de circ que es farà
el 26 de juliol al barri de Can Rial.
Fora d’Esparreguera, l’única cita de
l’estiu serà la representació de l’o-
bra de teatre Només és un anun-
ci –en que hi participa l’actriu
manresana Alícia Puertas–, que
tindrà lloc l’11 de juliol al Teatre
Núria Espert de Sant Andreu de la
Barca.

El Lola arrenca una nova etapa
en què també establirà lligams
amb la productora barcelonina
Coincidències, responsable del
singular cicle músico-escènic Ter-
rats en cultural. Així mateix, està
treballant per col·laborar amb la
xarxa de suport a la producció
Testimoni Escènic, que opera des
de Cal Gras, a Avinyó. La intenció
de Carme Paltor i l’equip del Lola
és crear circuits per donar sortida
a les propostes culturals que cer-
quen el contacte proper amb l’es-
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El certamen oferirà cada
trimestre una programació
de música i arts escèniques
al Baix Llobregat Nord



El Festival Lola eixampla horitzons i
crea una programació estable anual

El pare Jordi-Agustí Piqué, intèrpret i organitzador del festival
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El carrer del Balç de Manresa
acollirà del 3 al 27 de juliol un nou
festival, anomenat A pell, que pro-
gramarà deu obres de tea-
tre de petit format. La ini-
ciativa és de l’entitat En-
torn Produccions, en col·la-
boració amb JG Esdeveni-
ments, l’empresa que ges-
tiona el centre d’interpretació.
Toni Fornells, el director artístic de
l’entitat sense ànim de lucre, ha ex-
plicat que es tracta de «donar sor-
tida a un seguit d’espectacles que
es fan a Barcelona i que no arriben
a Manresa perquè no hi troben un
espai que s’adeqüi al format. I
també per promocionar propostes
de gent del Bages». No s’ha donat
a conèixer el llistat d’obres, perquè,
segons Fornells, encara s’han de
signar contractes.

Les propostes teatrals, «de molt
petit format, amb el públic terri-
blement pròxim», es programaran
de dimecres a diumenge i, tenint
en compte que la capacitat d’es-
pectadors serà limitada, de la ma-
joria se’n faran tres funcions. El fes-
tival arrencarà el dijous 3 i es tan-
carà el diumenge 27 amb una
proposta de producció pròpia del
festival, amb text encarregat «a

creatius de Manresa i de
Barcelona», explica For-
nells. Es tracta d’una obra
que començarà en un dia
i que per saber-ne el des-
enllaç s’haurà d’esperar

gairebé quatre setmanes.
Entorn Produccions ha progra-

mat obres musicals, monòlegs,
d’humor i teatre argentí que, se-
gons el director artístic d’A pell, són
els que «lideren el teatre de petit
format». Les companyies cobraran
a taquillatge. El festival es realitza
al carrer del Balç, un indret on l’en-
titat ja ha fet muntatges com el pes-
sebre vivent o el carrer dels peni-
tents per Tots Sants, i hi ha col·la-
borat per la Fira de l’Aixada.
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El nou festival, a càrrec de
l’entitat Entorn Produccions,
oferirà representacions de
dimecres a diumenge



El carrer del Balç acollirà
durant el juliol deu obres
de teatre de petit format

Entorn Produccions ha fet al Balç accions com «El carrer dels penitents»
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