L’European Union Chamber Orchestra, a la
Basílica de Santa Maria de Montserrat
El projecte cultural signat per l’Abadia de Montserrat i Caixa Penedès
inclou la construcció d’un nou orgue per a la basílica,
que serà una realitat el desembre de 2009
Diumenge 21 d’octubre es va celebrar el primer concert pertanyent al projecte cultural que van
signar l’Abadia de Montserrat i Caixa Penedès el passat 7 de juny per als propers deu anys. En
aquest conveni s’inclou la construcció d’un nou orgue per a la Basílica de Santa Maria, que serà
una realitat el desembre de 2009. El finançament d’aquesta gran obra, que permetrà situar
Montserrat i Catalunya en els primers nivells musicals internacionals, ja que comptarà amb les
prestacions d’un gran instrument a nivell europeu, anirà a càrrec, principalment, de l’Obra Social
de Caixa Penedès, que assegurarà 800.000€.
La voluntat de Caixa Penedès i de l’Abadia de Montserrat és fer extensiu al conjunt de la societat
catalana i de la resta de l’Estat la possibilitat de col·laborar en el projecte; per això, s’estudia
l’articulació de diferents sistemes de participació ciutadana que contribueixin a fer aquest projecte:
“el projecte de tots”.
El projecte cultural rubricat pel P. Abat de Montserrat, Josep M. Soler, i el president de Caixa
Penedès, Josep Colomer, comprèn des de la música litúrgica, concerts i actes culturals fins a
projectes pedagògics i artístics molt variats, tots ells al voltant del nou instrument, projectat per
l’orguener Albert Blancafort, del taller Blancafort, orgueners de Montserrat, ubicat a Collbató (Baix
Llobregat).
Diumenge 21 d’octubre es van donar a conèixer els detalls del conveni i es va escoltar per primer
cop la melodia creada pel P. Jordi-Agustí Piqué amb motiu de la construcció d’aquest nou
instrument. Aquesta peça musical, que té una durada aproximada d’uns 40 segons, es pot trobar a
la pàgina web de l’orgue: www.orguedemontserrat.cat.
El concert de l’European Union Chamber Orchestra, dirigit per Elizabeth Wallfish,
acompanyada a l’orgue per Josep Vicent Giner, va recollir una selecció de música barroca. El
programa del concert va ser aquest:
Carl Philipp Emmanuel Bach (1714-1788)
Simfonia en do major per a cordes i baix continu Wq 182/3
Allegro assai
Adagio
Allegretto
Georg Frideric Handel (1685-1759)
Concert en re menor per a orgue i orquestra, op. 7 núm. 4, HWV 309
Adagio
Allegro cosí cosí
Allegro

Georg Frideric Handel (1685-1759)
Concert en si bemoll major per a orgue i orquestra, op. 7 núm. 1, HWV 306
Andante
Andante
Adagio
Largo e piano
Fuga ex B
Org. ad libitum
Bourrée
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Concert en do major per a tres violins, cordes i baix continu, BWV 1064
Allegro
Adagio
Allegro
L’European Union Chamber Orchestra va ser fundada el 1981 amb músics de diferents estats
membres de la Unió Europea. L’orquestra ofereix una oportunitat i una experiència úniques per a
joves músics, a l’inici de les seves carreres professionals.
Reconeguda Ambaixadora Cultural de la Unió Europea, la EUCO manté una agenda anual d’uns
70 concerts arreu del món, amb una reputació merescuda per la seva excel·lència musical. Les
seves actuacions inclouen algunes davant la seva Presidenta d’Honor -la Reina Sofia d’Espanya-,
la Reina Noor de Jordània, els Reis de Bèlgica i la princesa Galyani de Tailàndia.
L’European Union Chamber Orchestra rep el suport econòmic de la Unió Europea, dins el capítol
de "Suport a organitzacions que promouen la cultura europea".
L’orquestra s’ha presentat amb músics distingits com Cyprien Katsaris, James Galway, Mischa
Maisky i Igor Oistrakh. També encarrega obres a compositors europeus, i ha editat 17 CD amb els
segells ASV, Hyperion, Koch i Pickwick/MP.
El projecte cultural que enceten l’Abadia de Montserrat i Caixa Penedès inclou la celebració d’un
cicle estable de concerts d’orgue a Montserrat, com aquest de diumenge, així com la participació
de l’Escolania amb actuacions a la Basílica i també fora de Montserrat, organitzades per Caixa
Penedès.
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