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ANTONIO DE CABEZÓN (1510-1566)

Diferencias sobre el canto del Caballero

PABLO BRUNA (1611-1679)    
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FRANCISCO CORREA DE ARAUXO (1584-1644) 

Tiento y discurso de segundo tono

Restaurant El Miracle

https://elmiracle.cat/

Taula rodona

Breu concert - Programa

Tast



Ens fa una il·lusió majúscula que —enguany que hem escollit el lema de “Llum 
barroca” per bastir la nostra programació—, puguem homenatjar una de 
les persones que —amb la seva llum— més ha contribuït a difondre no sols 
el repertori ibèric per a orgue, sinó una manera d’entendre’l i d’estimar-lo. I 
és que, al llarg de la seva dilatada trajectòria, Montserrat Torrent ha deixat 
una petjada profunda tant en els instruments que ha contribuït a dignificar i 
a recuperar com en la multitud deixebles que —sota el seu mestratge franc i 
generós—han après amb ella molt més que una manera de registrar, d’articular, 
o de dir la música. 

A Montserrat Torrent, últimament li han plogut els reconeixements des dels més 
diversos àmbits. Sumar-nos-hi ens fa enrojolar una mica, no sols per la modesta 
dimensió del nostre festival, sinó perquè sembla que aquests reconeixements 
arriben motivats —en gran mesura— per l’extraordinària longevitat (i que per 
molts anys!) de la Montserrat. Des de la nostra seu, al Santuari del Miracle, 
on es preserva el que se suposa que és l’orgue més antic de Catalunya, volem 
homenatjar l’organista més longeva segurament del món sencer. Però no ho 
fem pas per aquesta circumstància cronològica (circumstancial al capdevall), 
sinó per la substantivitat (absolutament substancial) de la tasca de la 
Montserrat. I és que: què són els anys per a un intèrpret? Entre moltes altres 
coses, podríem dir que són aquella distància —aparentment insalvable—que 
hi ha entre l’època de composició d’una obra i la seva recreació present. Però 
només aparentment, perquè una bona interpretació és que la música és capaç 
de fer que els anys es dissolguin com per art de màgia, com tan bé sap fer la 
Montserrat amb aquell repertori ibèric dels segles XVI i XVII que tant estima 
i del què avui ens oferirà un petit tast. És així com les paraules que va dir la 
Montserrat en la nostra primera trobada (quan vam anar a veure-la a casa seva 
amb el Pere Fons per proposar-li d’actuar al festival) prenen una dimensió més 
profunda que la que sembla que tenen a primer cop d’ull. Unes paraules no sols 
anecdòtiques, doncs, sinó sàvies —com les dels veritables mestres—, que vaig 
córrer a apuntar a la llibreta per poder reproduir literalment quan convingués: 
“És que quan toco soc jove. És quan deixo de tocar que torno a ser vella”. 

Gràcies per tot, Montserrat! Ens honores i ens homenatges amb el simple fet 
de ser i de ser-hi…

ENDREÇA
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Jordi Vilar Materials Bioconstructius  ·  Farmàcia Planas  ·  Gestoria Mas  ·  Alapont  ·  AGEC  ·  Tèxtil Olius  ·  Òptica Jané  ·  Remsa, SL

Vidres Solsona  ·  La Farga del Solsonès  ·  Cardona Motors  ·  Tallers Ballús  ·  Koobin  ·  Knauf  ·  Constructora del Cardoner
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