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Banchetto Musicale, divendres a I’esgl~sia de Sant 6en(s de Torroella ̄ MARTi ARTALEJO

La Ilum de I’espelma
Banchetto Musicale
Director: Pere Ros
Festival de Torroella de Montgr[,
esgl~sia de Sant Genis, 8 d’agost

p ere Ros, violista de
gamba, va actuar
rany 1997 al Festival

de Torroella de Montgr(
junt amb Juan Carlos Rive-
ra, a la tiorba. Aleshores li
vaig fer una entrevista en
qu~ em va explicar que,
quan li va dir que volia es-
tudiar viola de gamba al
seu professor de contra-
baix, aquest va preguntar-
li: "Ara que tenim relectri-
citat, vols anar amb espel-
mes?". Quan, deu fer uns
quaranta anys, Pere Ros va
prendre aquesta dec(s(6
era un adolescent que es-
tudiava al Conservator( de
Barcelona. Aviat va inte-
ressar-se per la instru-
mentaci6 d’~poca en la in-
terpretaci6 de la mOsica
antiga i per restabliment
d’uns criteris historicistes.
Hi ha perseverat perqu~
posem-hi que es dels que
creuen que les espelmes
il.luminen la mOsica antiga
millor que I’electricitat.

El cases que, disset
anys despres d’aquella ac-
tuaci~, Ros va tornar di-
vendres a Torroella per di-
rigir un concert, interpre-
tant-hi tamb~ unes peces
amb la seva viola de gam-
ba, que podia evocar la
Ilum de les espelmes. En-
cara que hi hag( electric(-
tat a I’esgl~sia de Sant Ge-

nis, rescenari va ser justa-
ment triat per a un con-
cert que demanava un re-
colliment per sentir una
m~sica antiga i majorment
sacra: un material delicat i
que, a m~s de restudi, la
concentraci6 i la finesa
dels seus interprets, ne-
cessitava la membria d’un
edifici antic, que, a m~s, no
es ali~ a un dels composi-
tors interpretats, Anselm
Viola, nascut a Torroella el
1738 i mort seixanta anys
despres a rabadia de
Montserrat, on, uns dos
segles m~s tard, Pere Ros
va formar part de I’escola-
nia i va cantar-hi Nace, pe-
ro para Reina, un villancet

Pere Ros creu
que les espelmes
il.luminen millor
la mL~sica antiga

bre fundador del Banchet-
to Musicale, ho exemplifica
el fet que, essent fidel el
violista a la seva formaci6
montserratina, la segona
part estigues dedicada a
mestres de diferents ge-
neracions de rescolania
(Joan March, Joan Cere-
rols i Anselm Viola) amb
la inclusi6 d’una pe~a (el
villancet de Miguel L6pez)
d’un deixeble madrileny
de March. La segona part
va ser interpretada sense
pauses, fet que va ajudar
a crear una continu’ftat en-
tre peces de diferents au-
tors (si be d’una mateixa
escola) compostes en una
temporal(tat entre els se-
gles XVII i XVIII.

A la primera part s’hi
van fer present la recerca
de Pere Ros en la mL~sica
alemanya del segle XVII,
pr~via a Bach, si be el
concert va comenoar amb
Suban las voces al cielo,

compost pel pare Miguel
L6pez (1669-1723). Aques-
ta pe~a va tancar el pro-
grama del concert del
Banchetto Musicale, quin-
tet de violes de gamba,
acompanyat per altres
musics (al viol(, rarpa, ror-
gue i el serpent6, instru-
ment que va sonar per pri-
mer cop al festival) i qua-
tre cantants: el tenor Joan
Cabero, la contralt Paz
Martinez i les sopranos Es-
tella Estevez i Mafia Gil.

Que el programa va ser
concebut per Ros, mem-

un tono de I’aragon~s Pa-
blo Bruna que tamb~ va
tancar tornant-se a inter-
pretar coma bis. En
aquesta part va excel.lir la
Sonata en la menor per a
tres violes de gamba, de
Johann Michael Nicolai.
Una pe£a molt bonica que
Pere Ros no va interpretar,
tot i que la seva empremta
va marcar aquest concert
dedicat a la membria d’Er-
nest Lluch, sense que a
Torroella hi apareguessin
tants de socialistes com
en edicions anteriors.
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