Clausura del primer Festival Orgue de
Montserrat amb Lorenzo Ghielmi

Lorenzo Ghielmi
El proper divendres 23 de setembre (17 h), el professor Lorenzo Ghielmi tancarà el I Festival Internacional
Orgue de Montserrat Cassià M. Just, in memoriam –que s’ha celebrat durant aquest estiu a la basílica de
Santa Maria de Montserrat. Ho farà amb una proposta pedagògica adreçada especialment a músics i
especialistes. El professor Ghielmi, responsable de la càtedra d’orgue a l’Schola Cantorum de Basilea i
organista titular de la basílica de Sant Simplicià de Milà, és expert en la música antiga i a Montserrat
interpretarà música de Georg Böhm (1661-1733) i, sobretot, les grans obres de Johann Sebastian Bach
(1685-1750).
Ghielmi es dedica des de fa anys a l’estudi i l’execució de la música del Renaixement i del Barroc. Ofereix
concerts per tot Europa, el Japó –actualment està realitzant una gira per aquest país– i els Estats Units, i
són nombrosos els seus enregistraments radiofònics i discogràﬁcs (Harmonia Mundi Deutsche, Teldec,
Winter & Winter). Ensenya orgue, clavicèmbal i orquestra a l’Acadèmia Internazionale della Musica de Milà
(Istituto di Musica Antica) i ha publicat un llibre sobre Nicolaus Bruhns, estudis sobre l’art orguener dels
segles XVI i XVII i sobre la interpretació de l’obra de Bach. Els seus enregistraments de Bruhns, Bach,
Händel i els concerts de Haydn per a orgue i orquestra han estat guardonats amb el Diapasó d’Or.
Aquesta primera edició del Festival, amb la direcció artística del P. Jordi-Agustí Piqué i del professor Miquel
González, va néixer amb la voluntat de convertir l’orgue de Montserrat en un exponent de la cultura
organística internacional. En cadascun dels cinc concerts celebrats a Montserrat s’ha pogut escoltar el
gran repertori simfònic i organístic clàssic i contemporani.
D’altra banda, i coincidint amb aquest últim concert del Festival, des del Departament de Visites
Comentades de Montserrat es farà la primera visita comentada sobre el nou instrument, que començarà a
les 15.30 h. Aquesta visita, que tindrà una durada aproximada d’una hora, pretén donar a conèixer el
procés de construcció del nou orgue, el seu funcionament i la utilitat –en la litúrgia, com a
acompanyament musical de l’Escolania i com a instrument de concert. Els interessats a fer aquesta visita
han de fer la reserva a través del telèfon 93 877 77 27 o per correu electrònic: visitescomentades@larsamontserrat.com.
Més informació: www.abadiamontserrat.net

