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Ciofini i Vergés exploten a quatre
mans l’orgue de Sant Esteve
EDUARD COMELLAS

b «Som dos intèrprets
llatins, amb una
expressivitat
especial», diu Vergés
b El programa inclou
Mozart, Beethoven, i
Mendelssohn, a més
de Rossini
R. P.*
ANDORRA LA VELLA

ordi Vergés i Fabio Ciofini explotaran al màxim les possibilitats de l’orgue de Sant Esteve en el concert a quatre
mans que oferiran aquesta nit en el
marc del Cicle Internacional d’Orgue. El català i l’italià interpretaran
diverses composicions originals per
a dos organistes i algunes curiositats
creades per a orgues mecànics en un
concert que començarà a dos quarts
de deu de la nit i que és gratuït.
«Fabio Ciofini i jo ens vam conèixer fent estudis de postgrau a Amsterdam i de seguida vam congeniar;
som dos llatins, amb una manera
d’entendre la música semblant, amb
una expressivitat especial, amb sentiment, molt diferent de la germànica tan racional», va explicar ahir
Vergés, que és organista titular de la
catedral de Tarragona, professor
d’orgue al Conservatori i director
artístic del Festival Internacional
d’Orgue d’aquesta ciutat.
Vergés i Ciofini han enregistrat
diversos CD interpretant música
barroca amb orgue i clavicèmbal.
Ciofini és un gran especialista
d’aquesta època ja que dirigeix
l’Acadèmia Barroca W. Hermans.

J

trajectòries
TITULARS EN
GRANS TEMPLES
< Fabio Ciofini, format al piano i
al fortepiano al Conservatori de
Perusa i en clavicèmbal a
Fiesole, va especialitzar-se en
música barroca a Amsterdam.
Des del 1995 és organista titular
de la Colegiata de Santa Maria
Maggiore de Collescipoli amb
l’orgue barroc construït per
l’holandès W. Hermans (1678).
Entre altres activitats, és
professor al Conservatori de
Terni i director de la Schola
Cantorum de la basílica de Sant
Benet de Norcia.
< Vergés, primer premi estatal
d’orgue a Espanya, ha gravat per
a Catalunya Música, RNE i Loft
Recordins (de Seatle) i La
Bottega Discantica (a Milà). És
organista titular de la catedral de
Tarragona, amb un orgue de
façana del 1567 i interior del
segle XX, que ara és pendent
d’una reconstrucció que costarà
1,5 milions d’euros.

L’italià també és fundador i director
de l’Emsemble de música antiga Il
Transilvano, a més de col.laborar
com a director amb l’orquestra Accademia Amsterdam.
/ El concert
d’aquesta nit començarà amb una
peça composta per a quatre mans:

EL PROGRAMA D’AVUI

33 Jordi Vergés i Fabio Ciofini assagen a Sant Esteve, ahir.
Preludi i fuga en do major de Johann
Georg Albrechstsberger. També per
a dos organistes és Fantasia en do menor d’Adolh Hesse i Dues fugues per a
orgue a quatre mans de Mendelssohn
Bartholdy.
El recital també inclourà dues curiositats: «Dues peces compostes per
a orgues mecànics, automàtics que

funcionaven sense organista», segons va explicar Vergés. Es tracta de
Fantasia en fa menor kv 594 de Mozart i de l’Adagio für die flötenuhr de
Beethoven.
El públic també podrà sentir
aquesta nit a l’església de Sant Esteve l’Obertura d’Il Barbiere di Siviglia,
de Rossini. «Hem volgut incloure un

tema amb una melodia molt popular, que la gent reconegui de seguida, perquè l’orgue també pot ser per
al gran públic, un instrument
pròxim», hi va afegir Vergés, que va
definir l’orgue de Sant Esteve com
un instrument «amb moltes possibilitats». H
*rporta@andorra.elperiodico.com

CELEBRACIÓ DE SANT ROC

Mr. Hurricane porta el blues
i el rock a Canillo aquesta nit
b La plaça de Carlemany
acull aquesta tarda
l’espectacle de
teatre ‘Flit’
EL PERIÒDIC
CANILLO

Canillo celebra avui i demà la festa
de Sant Roc amb música i teatre al
carrer. Mr. Hurricane Band, el grup
de blues que lidera Joan Pau Cumellas, és un dels plats forts d’aquesta
programació i oferirà un concert
aquesta nit a la plaça de Carlemany.
Cumellas, conegut també pel seu
treball en el món del jazz i del blues
al costat d’artistes com ara Big Mama, lidera Mr. Hurricane Band, un
grup format també per Andreu
Martínez, a la guitarra, Ramon Va-

33 Joan Pau Cumellas.
gué, al baix, i Pere Foved, a la bateria. El grup s’ha fet un nom més
enllà del panorama català i ha gravat discos com ara Hard Driving.
Mr. Hurricane Band ja és conegu-

da pel públic andorrà ja que ha passat en diverses ocasions per l’Àngel
Blau. Abans del concert de blues,
jazz i rock, la plaça de Carlemany (a
les set de la tarda) acollirà un espectacle de teatre de gran format
adreçat al públic infantil, Flit, de la
companyia Scurasplats.
Demà a les cinc, la plaça de Carlemany estarà ocupada per la companyia Xarop Teatre, que presenta Pirata barba, també adreçat al públic infantil. A la nit, el Departament de
Cultura del Comú de Canillo organitza un altre concert, en aquest cas
protagonitzat pels membres de l’Associació de Músics d’Andorra.
Aquest col.lectiu, creat l’any passat,
versionarà amb diferents estils temes dels Beatles, en un concert que
començarà a les deu de la nit. H

