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 Excursió musical a Amsterdam (14/5/2009)

L'objectiu principal de l'excursió a Àmsterdam era assistir al concert que oferí Jordi
Savall i la Nederlands Blazers Ensemble, orquestra formada pels millors solistes
del país, a la sala modernista del Het Concertgebouw. Fou un concert memorable
que difícilment es pot oblidar. La sala plena de gom a gom, es disposà a sentir el
plaer d’aquelles músiques, a voltes barroques, a voltes celtes i com no, també
mediterrànies. Que si bé no fugia d’aquell estil clàssic pel qual Jordi Savall ens té
acostumats, es presentà una programació que volia anar més lluny, descobrint no
sols el talent de Savall, sinó l’ambició d’un artista que es renova constantment sense
deixar de ser ell mateix. La magnífica orquestra que compaginava les obres amb
Jordi Savall i l’acompanyava en la seva actuació, fou un luxe que en rares ocasions
podrem gaudir-ne.

També hem de palesar l’extraordinari concert íntim que Egidius Kwartet dedicà
exclusivament als sabadellencs, quan el record encara és viu, del magnífic concert
que el quartet ens oferí al Teatre Principal de Sabadell en ocasió del Llibre Vermell
de Montserrat. A Àmsterdam, el concert es dedicà als participants de l'excursió i a
uns pocs amics del quartet, un concert de variats estils musicals que s’afegia a la
delectança del concert anterior de Jordi Savall. Després del concert tingué lloc una
recepció en la qual el president de Sabadell, més Música, imposà la insígnia de
l’entitat als components del quartet.

Amb motiu d'aquest viatge a Amsterdam, s'aprofità per visitar els principals indrets
turístics que ofereix aquesta destacada ciutat dels Països Baixos. 
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