Bach, Ramon Llull i Armènia, protagonistes
de l’estiu musical al monestir de Poblet
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Jordi Savall estrena un programa dedicat al ﬁlòsof mallorquí en el 700 aniversari de la seva
mort.
El III Festival de Música Antiga del Monestir de Poblet, que tindrà lloc els dies 14, 15 i 16 d’agost, ha
presentat la seva programació, que consta de tres concerts de Jordi Savall amb La Capella Reial de
Catalunya, Hespèrion XXI i Le Concert des Nations. El primer d’aquests concerts, a la plaça del monestir de
Poblet, estarà dedicat al beat Ramon Llull, i segons que ha explicat Savall –que no ha volgut donar-ne
gaires més detalls– vol “il·lustrar la vida de Llull amb músiques del seu temps, i seguint-lo en els seus
viatges”.
El segon, amb el lema “L’esperit d’Armènia”, commemora el centenari del genocidi d’Armènia no només
per “tenir un record d’aquests fets”, explica Savall, sinó també per posar “una llum molt crua sobre la
civilització moderna i sobre alguns dels seus grans fracassos”.
El darrer concert, ja dins la basílica, estarà centrat únicament en l’Ofrena musical de Johann Sebastian
Bach, una obra que Savall considera “un testament musical”, ja que “no és cap coincidència que en els
darrers anys de la seva vida, Bach fes tres monuments com són la Missa en Si menor, L’art de la fuga i la
mateixa Ofrena”.
Amb aquests tres concerts, Savall cerca un “equilibri entre el vessant més històric de la música (Llull), el
diàleg intercultural (Armènia) i les grans obres del repertori (L’ofrena musical)”.
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L’oferta musical de Poblet
Durant la presentació del Festival, el prior de Poblet, Lluc Torcal, ha explicat que les activitats musicals del
monestir s’emmarquen en el programa Cosmos, que aplega aspectes relacionats amb “la natura, la
cultura, el patrimoni i l’espiritualitat”, línies que els monjos cistercencs treballen des de l’any 1150.
Torcal ha recordat que a més a més del III Festival de Música Antiga, aquest any també arriba a la tercera
edició el Festival Orgues de Poblet, que entre octubre i novembre aplega intèrprets d’altres països i
“dóna a conèixer un instrument, l’orgue de Poblet, que vàrem inaugurar l’any 2012”.

