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L’Escolania de Montserrat torna
als Estats Units per la porta gran
Farà una gira de dues setmanes per les principals ciutats del país
Miquel Àngel Codina
Barcelona
L’Escolania de Montserrat durà a
terme al final d’aquest curs 2016-2017
una gira de dues setmanes pels Estats
Units, que la portarà a actuar a Nova
York, Washington, Nova Jersey, San
Francisco i Los Angeles. Serà, sens
dubte, la més espectacular que hagi
fet mai, ja que cantarà en catedrals i
auditoris emblemàtics, participarà en
el festival commemoratiu del centenari del naixement del president John F.
Kennedy i realitzarà intercanvis musicals amb cors infantils de primer nivell.
Aquesta gira serà possible gràcies
a la col·laboració de “la Caixa”, el Patronat de la Muntanya de Montserrat,
Fluidra, Immobiliària Colonial, Grífols,
un antic escolà de Montserrat i dues
aportacions particulars més.
L’Escolania va cantar per primer cop
als Estats Units l’any 2014. En aquella
ocasió va oferir concerts a Nova York,
Strathmore (Maryland) i Nova Jersey,
a més de participar en una missa a
Washington. Ara, gràcies a la bona
valoració que van fer d’aquella experiència, l’han convidada a fer concerts
a la costa est i oest nord-americana.

Una ocasió única
«És una fita molt important per
a nosaltres, un reconeixement molt
gran a la qualitat musical de l’Escolania. El 2014 vam cantar per primera
vegada als Estats Units i el resultat va
ser excel·lent. Però poder tornar-hi
amb unes actuacions tan especials ens
fa sentir molt agraïts. Agraïts a totes
les generacions d’escolans que hi ha
hagut abans dels escolans actuals: som
una institució amb més de 700 anys
d’història i ens sentim hereus d’una
llarga tradició. Agraïts al P. Ireneu
Segarra, de qui aquest 2017 celebrem
el centenari del seu naixement, i que
va ser qui va impulsar l’Escolania de
manera molt important durant el
segle XX. I ens sentim agraïts, també,
als qui ens han convidat i a tots els
qui fan possible que aquesta gira es
pugui dur a terme», afirma el P. Sergi
d’Assís Gelpí, prefecte de l’Escolania
de Montserrat.
«L’Escolania —explica el P. Gelpí—
rep moltes invitacions per fer concerts
al nostre país i a l’estranger. Sovint
ens conviden de festivals, i és cert que
quan les gires són a Europa passen més
desapercebudes, però a vegades són
festivals de molt nivell musical. Penso,
per exemple, en Hongria, Rússia o
Polònia. Aquests darrers anys, quan
hi hem anat, hem percebut una cultura musical remarcable en el públic
que assisteix als concerts. Ara bé, en
l’imaginari col·lectiu, els Estats Units
són un referent. Per tant, poder anar
a cantar a Nova York, Nova Jersey,
Washington, San Francisco i Los Angeles és espectacular. Estem parlant
d’una gira a les dues costes dels Estats

L’Escolania de Montserrat és una institució
amb més de 700 anys d’història.
Units i això no ho havíem fet mai. És
una ocasió única.»
Pel que fa als concerts que interpretarà l’Escolania, el P. Sergi d’Assís Gelpí
informa que «el format d’aquests
concerts, en general, serà bastant
acotat; no seran concerts gaire llargs.
I per això caldrà que el repertori el
tinguem molt ben après, perquè amb
una estona han de poder percebre què
és l’Escolania a través dels seus cants.
En el cas de Washington, estrenarem
al Kennedy Center una peça en català
del compositor Bernat Vivancos, antic
director de l’Escolania. En principi,
està previst que musiqui un poema
de Joan Maragall, que és un cant de
pau. Llorenç Castelló, actual director
del cor, ja està preparant el repertori
per a cada concert i preveient el temps
d’assajos que necessitarem. Intentarem mostrar i exportar allò que fem
habitualment: música religiosa i de
Montserrat, i cançó popular catalana.
Segons l’auditori, destacarem més un
repertori o un altre».
El prefecte de l’Escolania de Montserrat opina «que la cultura catalana
encara és massa poc coneguda. La
nostra cultura mil·lenària s’ha de donar a conèixer molt més. A nosaltres
ens agrada fer-ho de dues maneres:
que puguin apreciar que a Catalunya
s’interpreta música amb qualitat i que
la música creada a casa nostra (penso
en harmonitzacions de cançons populars catalanes que són precioses!) val
la pena de ser descoberta».

Calendari d’actuacions
Els primers dies als Estats Units,
l’Escolania serà acollida per les famílies

P. SERGI D’ASSÍS GELPÍ
«Intentarem mostrar
i exportar allò que
fem habitualment:
música religiosa i de
Montserrat, i cançó
popular catalana»
«Es tracta d’un
reconeixement molt
gran a la qualitat
musical de l’Escolania
de Montserrat»

d’un cor de Nova Jersey, el Children’s
Chorus of Sussex County, amb qui faran un intercanvi musical que acabarà
amb un concert conjunt en un auditori
d’aquella ciutat. Els escolans efectuen
també visites culturals per les ciutats
on estan allotjats.
El 29 de juny tindrà lloc el primer
dels concerts de pes de la gira, el que
es viurà a la catedral de Sant Patrici de
Nova York, el principal temple catòlic
de Manhattan, situat a la Cinquena
Avinguda.
El 30 de juny, l’Escolania participarà
en una performance al Metropolitan
Museum of Art de Nova York, concretament a The Cloisters, un espai on hi
ha una part del claustre del monestir
de Sant Miquel de Cuixà. Durant
l’espectacle, en el qual es crearà una

atmosfera en un entorn d’obres d’art
medieval, l’Escolania cantarà alguna
peça del seu repertori.
El 2 de juliol, l’Escolania serà a Washington, on al migdia té previst cantar
en una missa a la basílica nacional dels
Estats Units. Al vespre, farà un concert
compartit amb un altre cor a la Trinity
Church, l’església on anava habitualment el president John F. Kennedy, al
barri de Georgetown, i on encara hi
acudeixen els membres de la família
de l’expresident.
El 3 de juliol tindrà lloc el gran concert dins del festival per commemorar
el centenari del naixement del president John F. Kennedy, a la sala gran
de The John F. Kennedy Center for the
Performing Arts. En aquest festival,
l’Escolania cantarà una peça en català,
creada per a l’ocasió pel compositor
Bernat Vivancos, encarregada per
l’organització de l’esdeveniment. I,
juntament amb altres cors, estrenaran
una altra peça de conjunt.
El 4 de juliol, l’Escolania assistirà a la
tradicional desfilada del Dia Nacional
dels Estats Units i al concert simfònic
que té lloc davant del Capitoli de
Washington.
El 5 de juliol viatjarà de la costa
est a la costa oest; concretament, a
San Francisco, on l’endemà oferirà
un concert compartit amb el Pacific
Boychoir Academy, cor guanyador de
dos premis Grammy.
El 8 de juliol acabarà la gira a Los
Angeles, amb un concert compartit
amb Los Angeles Children’s Chorus.
Abans de tornar a Catalunya, l’Escolania té previst participar en una missa
a la Christ Cathedral Arboretum de
Los Angeles.

