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Dilluns passat vaig assistir a la presentació del llibre Monges, de Laia
de Ahumada, publicat per l'editorial Fragmenta. La presentació, com
ens tenen ja acostumats els editors d'aquesta jove editorial, va ser un
acte deliciós, calculat fins al darrer detall, i on la música hi va tenir un
paper destacadíssim.
El llibre parla de monges (bé, més aviat deixa que elles parlin), així
que, encertadament, es va optar per a que fossin elles mateixes les
que omplissin els silencis amb la seva harmonia. La primera actuació
va anar a càrrec del duet format per Maria Lluïsa Cortès, religiosa del
Sagrat Cor, (cítara) i Pau Tarruell (flauta soprano barroca), i la segona
a càrrec de Griselda Cos, benedictina, (cítara) i Bhakti Das (violí).
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Com es pot veure, i per si quedava qualsevol dubte, la cítara és un
instrument molt monacal. No és d'estranyar, ja que el seu so suau molt proper a l'arpa, però molt més humil- és ideal per a construir una
música no gens agressiva, que acompanya els sentits vers la pau i la
meditació.
A la primera fotografia, podem veure Maria Lluïsa Cortès a la cítara. En
la segona, podem observar-ne la disposició de les cordes. Aquest
instrument (que compartiren les dues intèrprets) està pensat per a
ser tocat sense bastonets, amb atac directe dels dits sobre les
cordes. A la banda dreta podem observar l'ordre de cordes
melòdiques, mentre que a l'esquerra l'ordre de cordes harmòniques,
amb el que s'executen els acords d'acompanyament. És molt curiós de
comparar l'actitud de les dues mans de l'intèrpret: així com la dreta es
mou amb gran agilitat, i amb un ús incisiu de les ungles, l'esquerra,
molt més pausada, es deixa caure suaument sobre les cordes, fent-les
sonar quan convé, però també sabent aturar el so quan cal que no es
barregin els diversos acords.
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Visites al bloc
Visites a la portada
Avui: 2 visites
Aquesta setmana: 22 visites
Aquest mes: 62 visites
Des de l'inici: 27916 visites
Visites a les entrades
Avui: 11 visites
Aquesta setmana: 39 visites
Aquest mes: 106 visites
Des de l'inici: 29956 visites

Esta web apoia
á iniciativa dun
dominio galego

Aquest bloc forma part de la xarxa de blocs sobiranistes
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