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es.AGli Incogniti procuremque
lagentdel grupconnecti ambels
projectes, com si fos una cosa
molt personal, i d’aquestamane-
raanemengrandint la família. Ja
ho vam fer amb Corelli: ser una
versió simfònicadel segleXVII.

Muffat, però, és menys cone-
gut.
Perdesgràcia,sí.Gairebésempre
elveusacincveus,queésunaco-
samoltespecialdel’època, inspi-
rada en el madrigal italià. Així
doncs,hihaduespartsdeviolins,
dues de viola i una de baix, però
aquesta moda de concerto gros-
so dona moltes opcions: tiorba,
clavicèmbal... Pots afegir-hi ar-
pes, vents... Nosaltres femel que
podem.

Què és el que li va atreure
d’aquestcompositor?
Que estemparlant de lamúsica i
del seu poder pacificador, unifi-
cadori,alhora,queésmoltregio-

Amandine Beyer durant l’última actuació a Torroella, l’estiu del 2021, amb el Kitgut Quartet
0.,.)',%# !B?=);9)76

Amandine Beyer ha vingut “ben
informada” a posar la cirereta al
fascinant art de la interpretació
del repertori barroc. Les seves
maneres, juntament ambGli In-
cogniti, el seu conjunt, són la su-
ma d’estudi i intuïció, i els seus
enregistraments ja són un refe-
rent a l’escena europea. Alguns
elshadutatermeal’EspaiTerde
Torroella deMontgrí, el festival
que la fa sentir com a casa. El
2021 va ser Vivaldi, amb Deuts-
cheGrammophon. Aquest estiu,
l’artista francesa resident aGalí-
ciatambéestrenaprojectealcer-
tamen empordanès. Serà el dia
16, ambunmonogràfic deGeorg
Muffat (1654-1704), que va ser
comuna petitaUnió Europea, ja
queelseuestilmixtreuniaingre-
dients italians,estètica francesa i
construcció alemanya. En plena
gira estiuenca, Beyer atén La
Vanguardia des dels Alps suïs-
sos. “Ahir éremaFrança, i avui a
dosmilmetres”, riu.

Torroella és com el seu nou
centredeproducció?
Unamica sí. Estàvemplantejant
unprojectenou im’hepres la lli-
bertatdepreguntaraladirectora
si li interessaria. Perquè som
molts, 17 músics: vuit violins,
quatre violes, dues tiorbes, dos
violoncels i un contrabaix. Per
reunir-nos, les condicions aquí
són ideals. Ens coneixem, la ciu-
tat ens acull... Assajarem tres di-
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“Els compositors del barroc eren
grans creadors d’Europa”

Directora de Gli Incogniti i violinista, actua a Torroella
Amandine Beyer

Desandre,apadrinadadeWilliamChristie

! LavadescobrirWilliam
Christiequancantavaa la
sevaacadèmiapera jovesLe
JardindesVoix. I ambel seu
instrumentrefinat i expres-
siu, lamezzoLeaDesandre
jaésunade lesveusdemés
projeccióenel repertoridel
barroc i el classicisme.El
FestivaldeTorroellade
Montgrí la repdemàacom-
panyadadesdel clavecípel
mestre franco-nord-ameri-
cà i ambel llaütistaThomas

Dunfordcomafidel escu-
der.Aquestacantant franco-
italianade29anysesva for-
maren ladansaperòals 12es
va incorporarel cor infantil
de l’ÒperadeParís, prenent
comamodelNatalieDessay.
ATorroellapresentaun
programatitulatReceptes
d’amor,música francesaque
barrejamelodies, àriesbar-
roques i fragmentsd’opere-
tadeCharpentier,Offen-
bach,Hahn iRameau.Lamezzo LeaDesandre

$

nal iespecífic.Ningúnosapdefi-
nir-ne lanacionalitat, el seunom
ésmésaviatescocès,peròvanéi-
xeralspeusdelMontBlanc,aSa-
voia, quan no era ni Itàlia ni
França. El va atreure molt el re-
pertori francès, vaestudiarLully
i en va escriure molt al respecte

per a la pràctica de lamúsica. Va
escriure diversos llibres sobre
concerto grosso. Armonico Tri-
buto és un dels importants. I va
viatjar.

Vaparlard’ellmateix?
Acada llibrehi feiaunprefaci en
què explicava una mica la seva

So Georg Muffat
“Espot sentir de fons si
assisteixes auna sessió a
Brussel·les, ambaquesta
barreja de llengües”

vida, l’estil, lapràctica,comrebia
la gent la seva obra... Va ser em-
pès per les guerres cap al sud: va
començar a Estrasburg, després
a Alemanya... Allà la gent no en-
tenia res, perquè va intentar una
síntesi amb el gust italià. En
aquest sentit, és una pàgina a la
històriadelamúsicaentreLullyi
Corelli, perquè n’aconsegueix
unasíntesi.Téaquestaccentme-
ravellós, i no pots dir que ésmú-
sica italiana o francesa. De vega-
des, de la música francesa dels
balletsensenquedenlespartsde
dalt, mentre que la part de sota i
la resta cal omplir-les amb un
gustpropi. IMuffat, quevaestu-
diar els compositors alemanys,
ens proposa una escriptura amb
un contrapunt complet i bonic.
Unrepertori aquè tornarper re-
frescar-se: les seves progressi-
ons tenen un efecte balsàmic. És
com posar-se una crema o fer
una dieta d’omega 3. Com amú-
sic, etdeixanodrit.

Perquènos’interpretamés?
És difícil d’encasellar. No és un
estilmoltclar iperaixònoencai-
xa a la fúria italiana, a l’esperit
francès o al germanisme exube-
rant... I es queda als llimbs. És
una pena. De tant en tant, però,
ens femunbanydeMuffat.

Seriauncreadord’Europa?
Ésungrancreadord’Europa!Un
conciliador de pobles, de llen-
gües i estils. I no només provava
depresentaraquestaEuropaque
estava de moda, treballant fora i
mostrant un poble a l’altre, sinó
que l’integrava a la seva manera
d’escriure, creant un estil euro-
peu. És un soMuffat que un pot
sentirdefonssis’exposaal’espe-
rantoovaaBrussel·les i assisteix
a una sessió al Parlament amb
aquesta barreja de llengües. I és
unsobonic.

EsvaformaraParís,vaseror-
ganista a dos pobles francesos,
va estudiar dret a Baviera, es va
establir a Salzburg i després va
viatjaraItàliafinsquevamorir...
Sí. Muffat escriu en italià, fran-
cès, llatí, alemany... La clau és
que en aquella època no viatja-
ven per tornar a casa, sinó que
s’hi quedaven. Eren viatges de
vidaenquèdescobriencultures i
podiendesenvoluparaquest sin-
cretisme. IcreavenEuropa."
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