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Parròquia de Sant Pere Apòstol
Josep Maria Mas Bonet, orgue
Hugo Bolívar, contratenor

PROGRAMA

TORREDEMBARRA

JuAn DEl EncinA
(1468-1529)

 
AnTOniO DE cABEzón

(Ca. 1510-1566)

 JuAn DEl EncinA
 

lulinus VEnETus
(14??-1514)

 JOsquin DEs PREz 
(1450-1521)

 
HERnAnDO DE cABEzón 

(1541-1602)
 

JOsquin DEs PREz
 

JuAn DEl EncinA
 

RODRiGO DE cEBAllOs 
(1525-1591)

 
AnTOniO DE cABEzón

 
JuAn nAVARRO

(1530-1580)
 

AlOnsO MuDARRA
(1510-1580)

 
cAnciOnERO DE ElVAs 

(segle XVI)
 

sEBAsTián AGuilERA DE 
HeredIa (1561-1627)

 GiAcOMO FOGliAnO
(1468-1548)

Qu’es de ti desconsolado?
Mas vale trocar

Pavana glosada *

Romerico, tú que vienes

Chiare, fresche e dolci acque

Je ne me puis tenir d’amer

Glossat sobre “Dulce memoriae” de Pierre Sandrin *

Mille Regretz

Oy comamos y bebamos

Ojos hermosos

Romance “Para quien crié yo cabellos” *

Ay de mi sin ventura “La Monja”

Triste estaba el rey David

Mil veces llamo la muerte

Obra de octavo tono alto: Ensalada *

L’amor donna ch’io ti porto

Juliol
22:00h.

23
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Col·labora: Ajuntament de Torredembarra

* orgue sol

MúsicA A lA cORT HisPànicA DEl sEGlE XVi



Josep Maria Mas Bonet, orgue
 Nascut a Centelles (Osona), és professor d’orgue i baix continu, titular de 
l’orgue de l’església Prioral de sant Pere de Reus i organista de concert.
 Va estudiar piano amb Ramon Coll i orgue amb Montserrat Torrent al 
Conservatori Municipal de Música de Barcelona, on obtingué el títol de professor 
superior d’orgue. Va fer estudis de perfeccionament a Haarlem amb Anton Heiller i 
a Saint-Maximin-en-Provence amb Xavier Darasse. Durant quatre anys va estudiar a 
la Musikakademie i a la Schola Cantorum de Basilea amb Eduard Müller, on obtingué 
el Konzertdiplom i el d’especialització en música antiga. També va estudiar amb M.S. 
Kastner a Lisboa la música hispana antiga.
 El 1980 va fundar el Curs d’Interpretació de Música Antiga per a Orgue als 
orgues històrics de Torredembarra i Montblanc, on es realitza cada estiu.
 Ha estat convidat a impartir classes magistrals en diversos conservatoris 
d’Europa.
 Forma part del jurat en concursos d’orgue.
 Ha enregistrat nombrosos discs i per a ràdios europees. El CD “Los Órganos 
Históricos de España”, editat per la casa francesa Auvidis, va obtenir el “Grand Prix 
du Disque”.
 Dóna concerts per tot Europa, Amèrica i Àsia.     
 El seu repertori comprèn des de la música antiga fins a la contemporània.

Hugo Bolívar, contratenor
 Nascut a l’Aragó, va estudiar a l’Escola Superior de Música de Catalunya amb 
Marta Almajano, on s’especialitzà en cant històric, amb matrícula d’honor. També ha 
rebut classes de Carlos Mena, Adrian Thompson, Víctor Torres i Fabien Schofrin.
 El 2013 va ser seleccionat com a solista per L’Académie Baroque d’Ambronay 
i va ser convidat per la Fundación Victoria de los Ángeles per a una sèrie de concerts 
junt ambgrans artistes.
 Canta regularment amb grups com el Cor de Cambra del Palau de la Música, 
Coral de Cámara de Navarra, Vespres d’Arnadí, Orquestra Barroca de Barcelona, Capella 
de Ministrers, La Grande Chapelle, Al Ayre Español, a Brussel.les amb Arti Vocali, a 
Sant Petersburg amb Prattica Terza, etc. Ha cantat al Palau de la Música Catalana, 
Casa da Musica d’Oporto, Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, TAP de Poitiers, Opéra 
de Vichy, Teatro Real de Madrid, Auditorio Nacional, etc.
 Ha actuat als principals festivals de música antiga de l’Estat Espanyol i 
europeus, a Úbeda, Baeza, Sevilla, Bremen i Île de France.
 Entre els seus darrers enregistraments cal destacar l’Oratorio per la Nascita 
del Redentore de G. Lulier, per a la Österreichischer Rundfunk. Properament apareixerà 
el seu nou treball discogràfic dedicat als Lieder de C. Ph. E. Bach.

 Orgue construït pels germans Guilla, de Tremp, el 1705, li fou espoliada la 
totalitat dels tubs durant la Guerra Civil de 1936. El fet, però, d’haver-se conservat 
intacta la resta de l’instrument en possibilità una reconstrucció històricament fidel, 
realitzada per Gerhard Grenzing del 1975 al 1979.



Església romànica

Miquel González

PROGRAMA

el Pla de santa Maria 

DOMènEc MAs i sERRAcAnT 
(1866-1944)

 
ROBERT scHuMAnn

(1810-1856)

FélIX MeNdelssHON-
BARTHOlDY

(1809-1847)

lOuIs-JaMes-alFred 
lEFÉBuRE WÉlY

(1817-1869)

FRAncEsc ciVil
(1895-1990)

MATHiAs nAGEl
(N. 1958)

THÉODORE DuBOis
(1837-1924)

Entrada en Sol Major

Tres estudis per a piano pedal op. 56
  No massa ràpid
 Amb sincera expressió
 Andantino/Més ràpid/Andantino

Preludi i fuga en do menor op. 37/1
Preludi i fuga en re menor op. 37/3

Bolero de concert op. 166

Ofertori dedicat a la seva germana Montserrat

Theme in EFA (2005)

Toccata en Sol major

Juliol
20:00h.

31
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Miquel gonzález
 Nascut a Badalona, inicià els seus estudis musicals des de molt jove, 
diplomant-se com a professor superior d’orgue, clavicèmbal i llenguatge musical.
 Estudià la carrera d’orgue amb el catedràtic Josep Maria Mas i Bonet al 
Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona, obtenint Matrícula 
d’Honor Fi de Carrera i Premi d’Honor al grau Superior (1988). Complementà 
els seus coneixements d’orgue amb el mestratge de Montserrat Torrent (1990-
1997) en cursos de postgrau al Conservatori Superior Municipal de Música de 
Barcelona, al Conservatori Professional de Badalona i en el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (a la seva seu de Barcelona), a més de perfeccionar la 
seva formació amb nombrosos cursos d’orgue i clavicèmbal arreu d’Europa. Obté 
la titulació superior de clavicèmbal amb M. Lluïsa Cortada.
 L’any 1988 aconseguí el Primer Premi d’Orgue del Concurs Nacional de 
Joventuts Musicals d’Espanya a l’orgue de la catedral de Girona, i l’any 1991 fou 
guardonat amb el premi Ruiz-Morales a una de les millors interpretacions del 
curs universitari Música en Compostela.
 Fou seleccionat per a participar als concursos de Nüremberg-Alemanya 
(1995) i Chartres-França (1996).
 Va col·laborar des de l’any 1997 fins al 2001 com a organista-acompanyant 
dels concerts de l’Escolania i de la Capella de Música de l’Abadia de Montserrat.
Efectua diversos enregistraments discogràfics pels segells Discos Abadia de 
Montserrat-DAM (d’orgue sol i amb la Escolania de Montserrat), Tritó Edicions i 
amb la Institución Fernando el Católico de la Diputació Provincial de Saragossa 
per a la difusió de la música catalana i espanyola, on sobresurt el primer 
enregistrament realitzat al nou orgue monumental de l’Abadia de Montserrat.
 És autor del llibre «Els Orgues de les comarques de Lleida i del Principat 
d’Andorra» (Ed. Pagès Editors) sobre el patrimoni organístic actual i històric de 
les terres lleidatanes i Andorra.
 Doctor en Història de l’Art i Musicologia per la Universitat Autònoma 
de Barcelona amb la tesi «L’orgueneria a Catalunya (1688-1803). Catalogació, 
descripció i estudi de documents contractuals» (dirigida pel Dr. Josep Maria 
Gregori i Cifré, qualificada amb “Excel·lent Cum Laude” i Premi Extraordinari de 
Doctorat de la esmentada universitat), a més de membre de la Reial Acadèmia 
Catalana de Belles Arts de Sant Jordi.
 És professor d’orgue del Conservatori Professional i Municipal de Música 
de Lleida i organista de la parròquia de Santa Maria de Badalona.

 El Pla de Santa Maria, església romànica dita de Sant Ramon. Orgue d’un 
teclat construït l’any 1876 pels Germans Gheude per a la capella del seminari 
de Basse-Wavre, a Bèlgica. Malgrat la data de construcció és essencialment 
un instrument pre-romàntic, i es conserva tota la part instrumental. Restaurat 
i remuntat al Pla de Santa Maria per Wilfried Praet, amb l’afegit d’un Ple dels 
mateixos orgueners, recuperat d’un orgue desaparegut. Afegit d’una secció 
de pedal independent l’any 2021, amb tubs provinents del mateix orgue 
desaparegut.



Parròquia de Sant Vicenç

Joan Castillo

PROGRAMA

Àger

JAn PiETERszOOn 
sWEElinck

(1562 - 1621)
 

GiROlAMO FREscOBAlDi 
(1583 – 1643)

 

MAnuEl EsPOnA
(1714 -1799)

 
nARcís cAsAnOVEs

(1747 – 1799)
 

AnTOni sOlER 
(1729 - 1783)

 
JOHAnn PAcHElBEl 

(1653 - 1706)
 

BERnARDO sTORAcE 
(s. XVII)

 
JAn PiETERszOOn WEElinck 

(1562 - 1621)
 

Variacions sobre ‘Allein Gott in der Höh sei Ehr’

‘Capriccio sopra la Girolmeta’
‘Parte sopra la Monicha’
11 variacions

Sonata XVII en re menor

Sonata IV en fa major

Sonata no. 108 en do major

Suite en Sol Major
Allemand – Courant – Saraband – Gyque - Menuet

Ciaccona

Variacions sobre ‘Unter der Linden grüne’

Agost
21:00h.

7
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Joan Castillo
 Realitza els estudis d’orgue amb Jordi Figueras i de clavecí amb Jordi Re-
guant al Conservatori Professional de Terrassa i amb Carole Parer al Conservatori 
de Perpinyà on obté el DEM de clavecí.
 Ha rebut, també, ensenyaments de Montserrat Torrent, Piet Kee, Jacques van 
Oortmerssen i Lorenzo Ghielmi, entre d’altres. Realitza estudis de fuga i composició 
al Conservatori de Badalona i obté el títol superior d’orgue al CSMM de Barcelona.
 És llicenciat en Ciències Físiques per la UAB.
 Ha actuat com a solista i amb diferents grups de cambra en diversos cicles 
a la península i Catalunya nord.
 Actualment és professor del Conservatori de Terrassa.
 Interessat en l’orgueneria, ha construït juntament amb el seu pare, Joan 
Castillo, un orgue d’estudi i dos orgues transportables.
 Ha enregistrat amb el flautista Marc Farré un CD dedicat a la música dels 
ocells, i amb el Trio Sekrets un CD dedicat a àries del Barroc, editats per la Mà de 
Guido.

 L’orgue, d’un teclat, fou construït l’any 1865 per Juan Florenzano, seguint 
les pautes de la tradició orguenera barroca, amb una barreja de característiques 
italianes i ibèriques. Restaurat els anys 1991-92 per Wilfried Praet. Conserva tota 
la part instrumental i la quasi totalitat dels tubs d’origen, cas probablement únic 
pels orgues d’en Florenzano. Afinació mesotònica modificada.
 L’església no fou mai repintada amb pintura moderna plàstica, i conserva 
la seva agradable acústica d’origen.



Parròquia de Sant Miquel

Mercè Sanchís i Bros

PROGRAMA

Torroja del Priorat

JOAn B. cABAnillEs
(1644-1712)

AlEssAnDRO MARcEllO
(1684-1750)

JOHAnn sEBAsTiAn BAcH
(1685-1750)

P. nARcís cAsAnOVEs 
(1747-1799)

Pasacalle IV (en cuarto tono)
Corrente italiana

Concerto en re menor (arr. J.S. Bach)
Allegro / Adagio / Allegro

Duetto III BWV 804

Pas sobre l’antífona “Regina caeli”
Pas sobre l’antífona “Salve Regina”
Sonata de Clarins

Agost
20:30h.

8
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Mercè sanchís
 És titulada superior de Piano, Orgue, Música de Càmera i Clavecí pel 
Conservatori Superior de Música de Barcelona. Ha estudiat amb Lourdes P. 
Molina, Albert Balcells, Àngel Soler, Eulàlia Solé i Miquel Farré (Piano), Jordi 
Alcaraz, Roberto Fresco,Montserrat Torrent, Michael Schroeder i Michel Radulescu 
(Orgue), Sebastian Benda i Alfred Herzog (Música de cambra) Ma Lluïsa Cortada i 
Rinaldo Alessandrini (Claveci).
 En l’àmbit docent ha fet clases a l’escola de música d’Esparreguera ( 
1985-1997 i 2002-2008 ), Conservatori de Sabadell ( 1997-2002 ), Conservatori 
de Girona ( 2008-2010 ) i actualment és professora d’orgue i piano a l’Escolania 
de Montserrat (des del 2009).
 Mereixedora de diversos premis i distincions de música de càmera 
destaca el de la “Associació Catalana de Compositors” a la millor interpretació de 
Música contemporània i la Menció d’Honor del Conservatori Superior de Música 
de Barcelona (1997).
 Ha col.laborat amb l’Orquestra de Cambra de l’Empordà, La Camerata 
Cibiniensis (Romania), l’Orquestra de Cambra d’Andorra entre d’altres i ha pogut 
treballar amb els directors més prestigiosos: S. Brotons, S. Mas, Josep Pons, A. 
Ros Marbà, E. Martínez Izquierdo, Pierre Cao,Jesús López Cobos, F.P. Decker,R. 
Alessandrini, R. King, M. Rostropovich.
 Ha treballat amb solistes com Manuel Ausensi, Maria Bayo,Barbara 
Hendrick’s i Kiri Tekanawa.
 Fou la pianista i organista titular de l’ “Orquestra Simfònica del Vallès” 
(1995-2008), el “Cor Madrigal” (1998-2000), de l’Orfeó Català (1999-2015), 
de l’ OBC (2003-2009) i de la Orquesta Sinfónica de Navarra (2007-2009 ). Col.
labora també amb el “Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana”, el “Cor 
Liedercamera” i el cor “Francesc Valls”.. Des de l’agost de 2009 és organista de 
l’Escolania de Montserrat formació amb la que ha enregistrat diversos C.D.
 Ha realizat concerts per tot Catalunya (destacant varies actuacions al Palau 
de La Música Catalana i la Catedral de Barcelona), España (Alcalà de Henares, 
València, El Ferrol, Loyola, Sevilla, San Sebastian...), la República Moldova (Sala cu 
Orga de Chisinau), Portugal, França, Alemanya, Bèlgica, Rússia, Hongria, Irlanda
 Ha fet grabacions per a Catalunya Música, Radio Nacional de España i per 
a la Radio Nacional de Moldova i ha enregistrat diversos C.D. amb Liedercamera, 
l’Orfeó català i l’OBC.

 Orgue construït l’any 1799 per Jean-Pierre Cavaillé. Preveia un orgue de 
dos teclats i mig, i pedaler, però la cadireta i els registres del pedal no es van 
col·locar (llevat de les contres tapades de 16’). És essencialment un orgue de 
tradició francesa, amb jocs de batalla a la catalana. Durant la Guerra Civil es va 
salvar de la destrucció, i conserva la quasi totalitat dels tubs antics de l’Orgue 
Major i del teclat de “Récit”. Restauració i cadireta nova de Wilfried Praet, afinació 
mesotònica modificada.
 L’església mai no fou repintada amb pintura moderna plàstica, i conserva 
la seva acústica fabulosa d’origen.



Parròquia de Santa Maria

Andrés Cea

PROGRAMA

Cadaqués

JOAn cABAnillEs 
(1644-1712)

 

Tiento de primer tono

Tiento partido de mano derecha

Tiento partido de dos bajos
 
Tiento de contras de octavo tono

Tiento partido a dos tiples (y dos bajos)

Tiento de sexto tono

Tiento de falsas 

Agost
21:30h.

14
Dissabte

Ante ruet mundus...



andrés Cea
Andrés Cea Galán reparteix la seva activitat professional entre la interpretació, la 
investigació musicològica i la docència. Es va formar a Espanya, França i Suïssa, 
i es doctor per la Universitat Complutense de Madrid. Les seves nombroses 
publicacions es refereixen especialment a aspectes de la interpretació de la 
música per a teclat i a la història i estètica de l’orgue en l’àmbit hispànic.
 La seva visió sempre renovada del repertori li ha valgut ser convidat amb 
freqüència com a concertista, professor i conferenciant per part de festivals i 
institucions acadèmiques de tota Europa, Sudamèrica, Mèxic i el Japó. També 
treballa habitualment com a assessor en projectes de restauració d’orgues per a 
organismes diversos.
 És professor d’Harmonia i d’Anàlisi al Conservatori Professional de Música 
Cristóbal de Morales de Sevilla, acadèmic corresponent de la Real Academia de 
Ciencias, Artes y Buenas Letras Luis Vélez de Guevara i president de l’Instituto 
del Órgano Hispano.
 Ha realitzat diverses gravacions discogràfiques distingides per la crítica 
especialitzada. La última, dedicada a Cabanilles, amb el segell Lindoro, forma 
part del Proyecto Cabanilles de l’Instituto del Órgano Hispano (IOH).

 Orgue construït entre 1689 i 1691 per Josep Boscà. Restaurat per Gerhard 
Grenzing.



Parròquia de Sant Jaume Apòstol

Guido Iotti

PROGRAMA

ulldemolins

PERE AlBERcH VilA
(1517–1582)

 
AnTOniO DE cABEzón

(1510 – 1566)

 
GiOVAnni BATTisTA DAllA 

GOsTEnA
(1558–1598)

JAn PiETERszOOn 
sWEElinck

(1562-1621)
 

GABRiEl MEnAlT
(1657-1687)

 
MiquEl lOPEz

(1669-1723)
 

GiOVAnni sAlVATORE
(1611-1688)

 
BERnARDO sTORAcE

(1637-1707)
 

Tiento XIII

Diferencias sobre las Vacas

Fantasia Duodecima
Canzon Francese ‘’Mais que sert la richesse a l’homme’’

Mein junges Leben hat ein End’

Tiento de dos manos 1° tono

Partit de mà dreta

Canzon Francese Quarta sopra il Ballo detto la Bergamasca

Ballo della Battaglia

       

Agost
19:00h.
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guido Iotti
 Nascut a Gènova (Itàlia), obtingué el Títol Superior d’Orgue, de Composició 
Organística (1982), i el de Clavicèmbal (1985) al Conservatori Superior de Música 
N. Paganini de Gènova. Ha perfeccionat els seus estudis a la Schola Cantorum de 
Basilea, a la Norddeutsche Orgelakademie d’Hamburg, a l’Accademia di Musica 
Italiana per Organo de Pistoia, a l’Academie Internationale d’Orgue de J.S.Bach 
de Porrentruy, i a nombrosos cursos arreu d’Europa, amb M. Radulescu, H. Vogel, 
J. B. Christensen, E. Kooiman, L. F. Tagliavini, M. Torrent.
 Realitza concerts a Itàlia, Àustria, França, Suïssa, Espanya, Alemanya, 
com a solista d’orgue i clave, o formant conjunt amb agrupacions instrumentals. 
També ha donat concerts i conferències a Amèrica. Ha enregistrat per a Catalunya 
Música, RNE-2 (Radio Clásica), RNE-4, la RAI i RTV Mexicana.
 Des de l’any 1999 exerceix la direcció del Curs d’Orgue del Maresme, 
comptant amb el mestratge d’organistes-pedagogs de prestigi internacional com 
M. Torrent, E.  Kooiman, L. F. Tagliavini , J. W. Jansen o M. Radulescu.
 Professor, durant anys, a l’Istituto di Musica Sacra de Gènova i col·laborador 
al Conservatorio Statale di Musica N. Paganini, des de l’any 2002 és professor 
de Repertori Instrumental específic d’Orgue a l’Escola Superior de Música de 
Catalunya (ESMUC). 
 El seu CD: “Bach, al Centre del Barroc Europeu” editat pel segell DISCANT 
(juliol de 2011) assolí el primer lloc del rànquing de la nova discografia 
internacional emès per Catalunya Música (setembre 2011).

 Orgue construït els anys 1636-38 pels orgueners Pedro Fuertes i Antonio 
Turisses, probablement amb un sol teclat i Cadireta postissa. Fou remodelat al 
segle XVIII pels Casas. Espoliat durant la Guerra Civil, i demuntat al segle 20, 
s’en conservava el 80% de la caixa. Els anys 2002-2008 Wilfried Praet restaurà i 
reconstruí la caixa i l’orgue, inspirant-se en el contracte dels mateixos orgueners 
per l’orgue de Puigcerdà. Té l’octava curta als dos teclats; àmbit Orgue Major 
do1-do5, Cadireta fa1 - do5. Afinació mesotònica al 1/4 de coma, la qual cosa li 
dona un color sonor típic del segle 17.



Catedral de Santa Maria

Álvaro Carnicero

PROGRAMA

girona

JOsEF GABRiEl RHEinBERGER 
(1839-1901)

 

FEliX MEnDElssOHn 
(1809-1847)

 

GEORG BöHM 
(1661-1733)

 
cÉsAR FRAnck 

(1822-1890)
 

Sonata n.19 en Sol menor op. 193
 I. Molto Moderato ma energico

Improvisació sobre un tema popular català

Sonata n.4 en Sib major
 I. Allegro con brio
 II. Andante religioso
 III. Allegretto
 IV. Allegro maestoso e vivace

Vater unser im Himmelreich (Pare Nostre)

Coral n.3 en La menor op.40

       

Agost
20:00h.
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Álvaro Carnicero
 Nascut a  Girona el 1991, s’inicia en l’estudi de la música a l’Escola Muni-
cipal de Música de Pineda de Mar. Als deu anys ingressa a l’Escolania de Mont-
serrat, on té com a mestres Vicenç Prunés (piano), Joan Palet i Odiló M. Planàs 
(violoncel) i el Pare Cassià M. Just (orgue). Prossegueix els estudis musicals al 
Conservatori de Badalona, cursant el grau professional de piano amb Olga Li-
cerán. Seguidament cursa també el grau professional d’orgue al Conservatori 
Municipal de Música de Barcelona amb Maria Nacy, on va estar guardonat amb 
el Premi d’honor al acabar. Ha participat activament en classes magistrals d’An-
dreas Liebig, Michel Bouvard i Bernard Winsemius, entre d’altres. Durant 3 anys 
fou organista titular de la Parròquia de Santa Maria de Barberà del Vallès i guanyà 
el 1er Premi en els 11ns. Premis d’Interpretació del Conservatori de Música Isaac 
Albéniz de Girona. Ha combinat la seva activitat com a organista i pianista amb 
altres disciplines com la composició, el jazz i el cant coral, essent durant anys 
membre del cor Lieder Camera.
 Ha cursat els estudis superiors de piano i d’orgue al Prince Claus Conser-
vatoire de Groningen (Holanda), sent professora de piano Nata Tsvereli i profes-
sors d’orgue Erwin Wiersinga i Theo Jellema.

 Orgue de concepció romàntica tradicional construït per Salvador Ara-
gonès i el seu taller entre 1941 i 1944. La caixa és obra del taller de fusteria i 
escultura de Serafí Sureda. Li falten els tubs canonges a les fornícules de la caixa.



Basílica de Santa Maria

Joan Paradell i Solé

PROGRAMA

Vilafranca del Penedès

HEnRi BüssER 
(1872-1973)

 
cÉsAR FRAnck 

(1822-1890)
 

GAsTOn BÉliER 
(1863-1938)

 
MARcO EnRicO BOssi 

(1861-1925)

JulIaN BreT (1974)
 lA VAlsE DEs AnGEs

GiusEPPE ROsETTA 
(1901-1985)

 
EMMA l. DiEMER 

(1927)
 

Marche de Fête

Prélude, Fugue et Variation, Op.18

Toccata  (1912)

Chant du soir op.92 n°1
Stunde der Freude (Hora gaudiosa) op.132 n°5

La valse des anges

Alleluia

Fiesta (1996)

       

Agost
18:30h.
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Joan Paradell
 Organista Emèrit de les Celebracions Litúrgiques del Sant Pare a la Basílica 
de San Pere del Vaticà i de la Capella musical Pontifícia “Sixtina”. 
 Organista Emèrit de la Basílica Papal de Santa Maria la Major a Roma, on ha 
exercit durant quasi trenta anys com a Primer Organista titular.
 És President Honorari de l’Associació: “Les Amis de l’Orgue Merklin d’Ober-
nai” (Alsàcia),  i Director Artístic Honorari de l’Associació: “Vallinmusica” (Itàlia.
 Té la càtedra d’Orgue, de Cant Gregorià i de Baix Continu al Conservatori Su-
perior de Música “L. Refice” de Frosinone (Itàlia).
 Va començar els estudis musicals a la seva ciutat natal, Igualada (Barcelona) 
, amb el gregorianista P. Albert Foix, i en el Conservatori Municipal amb els Mestres 
Josep Ma Oriol i Murt, Josep Ma Oriol i Llanas i Teresa Roig.  Posteriorment estudià 
orgue amb la professora Montserrat Torrent al Conservatori Superior de Música de 
Barcelona .
 El 1973 es va traslladar a Roma per continuar els seus estudis d’orgue i com-
posició amb el Mestre Monsenyor Valentí Miserachs, i es diplomà, sota la seva direc-
ció, en Orgue i Composició organística. Posteriorment va estudiar durant tres anys a 
Alemanya amb el professor Günther Kaunzinger.
 Ha realitzat nombrosos concerts per quasi tot Europa, Rússia, Síria, Líban, 
Nord Amèrica, Amèrica del Sud, i ha participat en importants Festivals Internacionals 
d’Orgue. Ha donat recitals en importants catedrals europees: Barcelona, León, Alcalà 
de Henares, Sevilla, Málaga, Palma de Mallorca, Venècia, Milà, Bergamo, Modena, Ra-
venna, Orvieto, Londres (S. Pau), Paris (Saint-Sulpice,   Saint-Augustin,  Notre Dame 
du Val-de-Grâce. La Madeleine), Norwich, Freiburg, St. Blasien,  Carcassona, Lausana, 
Estrasburg, Tampere, Varsòvia, Brussel·les, Bruges, Belgrad, Catedral catòlica de Mos-
cou, New York ...  I en sales de concerts: Palau de la Música de València, Sala Nervi 
del Vaticà, Gran Sala de la Filharmònica de San Petersburg (Russia), Concert Hall de 
Khanty-Mansijsk (Russia), Gran Sala del Saidashev Theater de Kazan (Russia) …
 Ha estrenat obres per a orgue en primera execució mundial de compositors 
contemporanis com: V.Miserachs (motets, misses, oratoris, obres per a orgue....) R.Te-
ga, B.Nicolai, F. Rossi, A.Morbiducci, Pilar Jurado (premi “C. Halffter “1993).
 Sovint és cridat a formar part del jurat en diversos concursos internacionals 
d’orgue.
 Ha enregistrat per la ràdio i televisió estatal italiana (RAI), per Ràdio Vaticana, 
per  Deutschland Radio de Berlín, per Bayerischer Rundfunk, per Radio São Paulo 
(Brasil), per “Catalunya Música”, així com per emissores de televisió locals, italianes 
i espanyoles . Amb el Cor “ Polifonisti Romani “ ha gravat dos CD amb música de 
L. Perosi i de V. Miserachs . Ha fet  enregistraments amb la “Cappella Ludovicea” i 
l’Orquestra “Trinità dei Monti” de Roma, un CD amb música  per a 2 orgues per a la 
discogràfica francesa Pamina, nombrosos enregistraments per la italiana Elledici  i 
varis CD i DVD amb la Capella Musical Pontifícia “Sixtina”.

 Orgue construït el 1942 per Gaietà Estadella i restaurat el 2006 per la firma 
Späth Orgelbau.



Parròquia de la Mare de Déu de la Jonquera

Francesc Pi

PROGRAMA

la Pobla de Cérvoles

AnTOniO DE cABEzón  
(1510-1566)

PABlO BRunA 
(1611-1679)

AnTóniO cARREiRA 
(1525-1589)

AnTóniO cORREA BRAGA 
(1600-1650)

DiETERicH BuXTEHuDE 
(1637-1707)

JOHAnn PAcHElBEl 
(1653-1706)

AnsElM ViOlA
(1738-1798)

nARcís cAsAnOVEs 
(1747-1799)

FRAncEsc MAs i ROs 
(1901-1985)

VicEns BOu i GEli 
(1885-1962)

Tiento del primer tono

Tiento de falsas
Tiento de primer tono de mano derecha

Canção a quatro glosada

Batalha de 6º tom

Canzonetta BuxWV 172

Ciacona in d

Sonata per a clarins

Paso V

Tossa bonica (Sardana)

El saltiró de la cardina (Sardana)
Girona aimada (Sardana)

       

Agost
19:00h.
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Francesc Pi
 Primers estudis de piano a l’Escola de Música de Badalona. Cursa la carrera d’orgue 
al Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelona amb Jordi Alcaraz i Montserrat 
Torrent, obtenint el títol de Professor Superior d’Orgue, Harmònium, Solfeig, Pedagogia, 
Musicologia i Música Sacra. Ha assistit a cursos d’interpretació organística impartits per M. 
Guyard, M. Radulescu, A. Schröder i M. Torrent. Ha realitzat estudis de cant amb J. Albareda, 
U. Ysamat i X. Torra. Ha participat a cursos de cant donats per E. Tarrés i Victòria dels Àngels, 
i de cant gregorià per Josep Crivillé i Ramon Moragas.
 Com a concertista ha actuat en diferents cicles d’orgue i ha estat enregistrat per 
Ràdio 4 i Catalunya Música. Ha col.laborat com a acompanyant solista de la Coral Càrmina, 
Orfeó Català, Cor de Cambra del Palau, Lieder Càmera, Cor de l’Òpera de Maó i el Cor del 
Gran Teatre del Liceu i amb l’orquestra del mateix en diverses òperes. Ha format part de les 
següents formacions vocals: Coral Càrmina, Música Ficta i Capella de Santa Maria del Mar.
 Ha estat professor del Conservatori Professional de Música de Badalona i és 
organista titular de la Parròquia de Sant Bartomeu i Santa Tecla de Sitges i director del Cor 
Amics de l’Orgue, especialitzat en cant gregorià.

 Orgue construït amb un teclat per Antoni Casas el 1752, i ampliat amb un teclat 
d’eco després. Espoliat a la Guerra Civil. Conserva els teclats i salmers d’origen. Acabat de 
reconstruir per Wilfried Praet el 1999, amb afinació mesotònica modificada.



Santuari de la Mare de Déu de la Gleva

Modest Moreno

PROGRAMA

la gleva

AnTOniO DE cABEzón
(1510-1566)

 
FRAnciscO cORREA DE 

ARAuXO 
(1584-1654)

 
MiquEl lóPEz 

(1669-1723)
 

AnsElM ViOlA 
(1738-1798)

 
nARcís cAsAnOVEs 

(1747-1799)
 

AnTOni MOnsó 
(1897-1936)

 
AlBERT MORAlEDA 

(1947)
 

MODEsT MOREnO i MORERA 
(1956)

 

Tiento de VII to sobre Cum Sancto Spiritu
Tiento de IV to sobre Malheur me bat

Tiento tercero de cuarto tono (XVII)
Gaybergier (LXVI)

Els quatre versos de VII to (primera col·lecció)

Sonata

Sonata VIII

Salutació a la Verge de Núria

La Torna (a Modest Moreno i Morera)

Els Segadors (a Jordi Munell Garcia, alcalde de Ripoll)

Setembre
20:00h.

11
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Modest Moreno
 Modest Moreno i Morera va néixer a la Comtal Vila de Ripoll i, des de 1978, és 
l’organista del Reial Monestir de Santa Maria de Ripoll.
 Va estudiar al Conservatori de Barcelona, on va obtenir el títol de professor d’orgue, 
i és diplomat en Didàctica de l’Educació Musical per la UNED. Deixeble del P. Gregori M. 
Estrada i Gamissans, organista, campanòleg, musicòleg i compositor, monjo de Montserrat.
 És un actiu divulgador de l’Escola montserratina i de la música antiga hispana. 
Com a concertista dóna concerts arreu de l’Estat espanyol i a l’estranger. Col·labora com 
a acompanyant amb la Capella de Santa de Ripoll, directora Teresina Maideu, i amb el cor 
Cantus firmus, del que n’és director en Gabriel Miralles, entre d’altres corals.
 Conjuntament amb l’Ajuntament de Ripoll, ha editat obres inèdites de l’Escola 
montserratina, un estudi sobre les campanes de Ripoll, i en col·laboració amb el Centre 
d’Estudis Comarcals del Ripollès, ha publicat unes Variacions del monjo de Montserrat P. 
Benet Brell, i unes notes sobre la teoria musical de l’Edat mitjana, del monjo Oliva, de l’antic 
cenobi de Ripoll.
 Compta amb un bon nombre d’enregistraments discogràfics (Edicions Albert 
Moraleda, Picap. PDI, Audiovisuals de Sarrià, Tram, Ars Harmònica i Open Records) i per A 
Catalunya Música.

 Orgue construït pel taller de Nuestra Señora de Begoña, de Juan Dourte (fusionat 
amb Lope Alberdi), l’any 1925.






