


En la 40a edició del cicle Els Orgues de Catalunya

 El país pot sentir-se orgullós de la vostra efemèride. El fet que hàgiu 
organitzat concerts d’orgue durant quaranta anys ens parla de la vostra 
tenacitat, però també de la constant i sincera recepció que el públic ha fet 
del resultat del vostre treball, dels orgues i de la seva música. Es tracta, 
doncs, d’un esdeveniment que assenyala una maduresa compartida entre els 
creadors, els intèrprets i els destinataris dels resultats, els públics, la qual 
cosa es podia considerar, fa uns anys, una aposta arriscada perquè la major 
part dels instruments catalans havien emmudit. Com ho heu assolit, tot això? 
Gosaria dir que heu sabut treure profit de dues característiques essencials de 
l’instrument: la seva distribució territorial —generosa, són presents a gairebé 
totes les comarques de Catalunya— i el valor afegit de la tradició, que fa que 
resultin propers i entranyables a tots els que tinguin desig d’escoltar-lo.
 Sembla evident, doncs, que el paper de l’Associació Catalana de 
l’Orgue en aquest afer reeixit ha estat cabdal. També, perquè ha fet possible la 
gestió de la necessària col·laboració institucional que ha facilitat els mitjans 
econòmics, imprescindibles, per a la reconstrucció d’un nombre important 
d’instruments, fer-los visibles i acostar l’organística a la ciutadania. Els 
orgueners de Catalunya han comptat, a més, amb grans mestratges, el més 
visible dels quals ha estat el de Gerhard Grenzing, que ha nodrit una escola 
brillant, tant pel nombre de deixebles com per la qualitat de la seva formació 
i la varietat de registres que interpreten.
 El Cicle Els Orgues de Catalunya constitueix l’aparador anual de 
l’esforç col·lectiu al voltant de la construcció, la restauració i la difusió dels 
orgues i la seva música. Per aquest factor territorial abans esmentat, el cicle 
es gaudirà a vint-i-un orgues de Catalunya, alguns dels quals es remunten al 
segle XVI. No tinc cap dubte que hi ha qui ja l’espera i que l’èxit està del tot 
assegurat.

Mariàngela Vilallonga Vives
CONSELLERA DE CULTURA



40 anys...

 Enguany celebrem el 40è aniversari del cicle Els orgues de Catalunya. 
Una bona data. Des del 1980 els pocs orgues històrics, centenaris, del nostre 
país, que han sobreviscut a la maltempsada del 1936, han pogut sonar cada 
estiu, ben restaurats gràcies als nostres orgueners, des de Vielha fins a Torroja 
del Priorat i des de Torres de Segre fins a Sitges, mercès al mecenatge del 
Departament de Cultura de la nostra Generalitat. 
 Després de la fundació de la nostra associació, el 1992, aquesta hi 
intervingué, gràcies a una petita comissió assessora, presidida pel compositor 
Salvador Pueyo, que llavors dirigia el Centre Musical, ubicat a Pedralbes. Així 
es posava de relleu, també, una de les finalitats de la nostra agrupació, i al 
mateix temps possibilitava la intervenció d’organistes forans prou coneguts, 
que han deixat el seu record per aquestes terres.
 Amb l’exercici d’aquesta funció, que començà amb el seu primer 
president en Joan Casals (1992-96), i continuada per en Bernat Bailbé (1996-
2001), seguida per en Ramon Oranias (2001-2005), Hèctor París (2005-2016) 
i, des de llavors i actualment, en Pau Riuró, juntament amb tot un seguit de 
socis, particulars i entitats col·laboradores, que seria molt llarg d’anomenar, 
continua essent possible de sentir la música dels nostres compositors, i 
també la dels forans, en els instruments pels quals aquella música ha estat 
pensada.
 Felicitem-nos per aquesta trajectòria i desitgem que continuï per 
molts anys.

Ramon Oranias i Joan Casals,
ex-presidents de l’Associació Catalana de l’Orgue



40 anys del cicle

Aquest estiu tenim el goig de celebrar l’edició número 40 de Els Orgues de Catalunya. 

Per a molts de nosaltres aquest és «el cicle de l’ACO» o, simplement, «el cicle»: és 

el que ens identifica com a entitat i ens fa visibles.

 Per a qualsevol festival de música arribar a celebrar 40 edicions seguides 

avui dia és una proesa, però per a un cicle tan específic com Els Orgues de 

Catalunya és gairebé un miracle! Des del principi el cicle es caracteritza per la 

dispersió geogràfica, per tenir una durada molt extensa, i per la diversitat de llocs 

i d’instruments. Aquests aspectes suposen una riquesa que fa únic el cicle, però al 

mateix temps també generen les dificultats a les quals ens enfrontem any rere any. 

Assistir a uns quants concerts del cicle permet copsar ràpidament aquesta diversitat: 

cada població o cada parròquia és un petit món en si mateix, i tots junts formen un 

mosaic de realitats socials i culturals.

 Quan es va iniciar Els orgues de Catalunya, l’estiu de 1981, tot just s’havien 

restaurat alguns orgues antics que s’havien salvat de la destrucció durant la Guerra 

Civil. Un cop recuperats aquests primers instruments, era el moment de fer-los 

sonar. Calia fer que el públic mirés i escoltés aquells orgues que desconeixia. El 

primer concert va anar a càrrec de Montserrat Torrent, a l’església de Sant Sever de 

Barcelona. Era el 2 de juliol de 1981. El dia 4 el crític Xavier Montsalvatge escrivia a 

La Vanguardia:

  La idea de este periplo artístico por «els orgues de Catalunya» es 

acertada y dará lugar más de una vez a que muchos asistentes a tales audiciones 

descubran que tienen en algunas iglesias locales antiguos instrumentos de valor que 

los intérpretes realizarán [sic] debidamente.

 Amb el pas dels anys la realitat de l’orgue a Catalunya ha anat canviant, en 

tots els aspectes. S’han anat completant més restauracions i s’han construit orgues 

nous.  S’han programat nous concerts i nous festivals en molts llocs que potser fa 

40 anys no ho haurien imaginat. L’ensenyament, les publicacions i la visibilitat de 

l’orgue als mitjans de comunicació també han millorat. Però malgrat els avenços, 

encara hi ha temes pendents: encara hi ha orgues que només es toquen una vegada 

l’any, i això gràcies a Els Orgues de Catalunya. El cicle (malgrat totes les seves 

limitacions) encara és una eina imprescindible per contribuir a mantenir aquests 



orgues fràgils, aquesta part del nostre patrimoni que altrament restaria oblidat i 

desconegut.

 Revisant els programes d’aquestes 40 edicions crida l’atenció el volum 

absolutament monumental de repertori que s’hi ha interpretat. Obres de tot tipus 

i de tots els temps. Això és el que el cicle ha pogut aportar a la societat catalana 

durant aquests 40 anys: la projecció dels orgues i el gaudi de la seva música.

 Tota aquesta feina només ha estat i és possible gràcies a la participació de 

moltes persones. Els Orgues de Catalunya és un gran trenca-closques on totes les 

peces són necessàries. Per aquest motiu des d’aquestes pàgines dono les gràcies a 

tothom qui d’una manera o altra ha col·laborat amb nosaltres al llarg dels anys: als 

organistes, als orgueners, al personal de gestió, als rectors i responsables de cada 

lloc, i a les administracions i organismes que subvencionen el cicle (amb els seus 

alts i baixos, i fent front a les seves pròpies dificultats). Vull donar les gràcies d’una 

manera especial a aquelles persones que sovint oblidem: als homes i dones que 

ens ajuden a cada poble i ciutat, aquells que de manera generosa ens regalen el seu 

temps i el seu esforç per mirar que tot estigui a punt i tot surti bé. L’experiència ens 

ha ensenyat que quan aquesta persona falta, tot se’n va en orris.

 En el moment que escric aquestes línies, la crisi sanitària ens ensenya (més 

que mai) la importància de l’esforç col·lectiu. També ens obliga a enfrontar-nos a 

noves situacions i a plantejar-nos nous interrogants. Penso que per a l’ACO aquest 

moment també pot ser una oportunitat per a repensar el cicle i per preguntar-nos 

com el podem millorar, sempre conservant el que és essencial: que Els Orgues de 

Catalunya sigui un recorregut per la llarguíssima història dels nostres orgues. 

 Amics i amigues: desitjo que gaudiu dels concerts, i que passeu un bon estiu!

Pau Riuró Bofill
president de l’Associació Catalana de l’Orgue



Parròquia de Sant Vicenç

Bernat Bailbé

PROGRAMA

Àger

RAMOn BOnEt 
(1830-1905)

GiusEPPE VERdi
(1813-1901)

JACint BOAdA
(1772-1856)

dOMinGO MOntfORt
(1801-1870)

 RAfAEl RAMíREz
(1949)

JOsEP sOlER
(1935)

  
HAns-MARtin KiEfER

(1956)

AntOniO BRunEtti
(1769-1837)

MAGí Puntí
(1815-1883)

GiACOMO PuCCini
(1858-1924)

   

Missa: Gradual
 Ofertori
 Elevació
 Pregària
 Post-comunió
 Ite missa est

Dos extractes de l’òpera Ernani     
(versió d’A. Lebeau)

Sonata en Re major: Preludi  - Allegro

Llibertat d’orgue Villancico de los pastorcillos

Sardana

Coral Nimis honorati sunt

Ragtime

Sonata núm. 1, en do major

Minué

Sonata en sol major

Agost
22:00h.

1
Dissabte



Bernat Bailbé
 Natural de Tuïr, al Roselló, Bernat Bailbé 
realitzà els estudis musicals a Perpinyà (piano amb 
Michel Peus, alumne d’A. Cortot), a Toulouse (orgue 
amb Xavier Darasse i Willem Jansen) i a Barcelona i 
a Santiago de Compostela amb Montserrat Torrent. 
Ha seguit amb regularitat cursets de mestres de 
diferents estils. Toca a les esglésies de Sant Felip 
Neri i Sant Just i Pastor de Barcelona. En aquesta 
tasca i en la de concertista ofereix un repertori ampli i eclèctic, i sempre renovat.

 L’orgue fou construït l’any 1865 per Juan Florenzano, seguint les pautes 
de la tradició orguenera barroca. Restaurat els anys 1991-92 per Wilfried Praet. 
Conserva la quasi totalitat dels tubs d’origen, cas probablement únic pels orgues 
d’en Juan Florenzano.



Parròquia de Santa Eulàlia

Joan Casals

PROGRAMA

Berga

JOHAnn PACHElBEl
(1653-1706)

JOHAnn sEBAstiAn BACH 
(1685-1750)

fElix MEndElssOHn-
BARtHOldy

(1809-1847)

  
fREdERiC MOMPOu 

(1893-1987)

VAlEntí MisERACHs
(1943)

MAx REGER 
(1873-1916)

HEndRiK AndRiEssEn
(1892-1981)

JOHAnnEs BRAHMs 
(1833-1897)

 CAMil GEis
 (1902-1986)

Ricercar en Do m 

Pastorale en Fa M, BWV 590 

Orgelsonate II. en Do m, op. 65 núm. 2:
 I. Grave-Adagio 
 II. Allegro maestoso e vivace 
 III. Allegro moderato (fuga)

Pastoral (Cançó i dansa núm. 15) 

Oració 

Toccata und Fuge, op. 59 núm. 5 i 6 
 

Sonata da chiesa:
Tema – 5 variazione – Finale 

Mein Jesu, der du mich, op. 122 núm. 1 
(El meu Jesús, que em convida)

Laudate Eum in chordis et Organo:
 1. Fantasia cromàtica 
 2. Rosa mística 
 3. Turris Davidica 
 4. In Nativitate Domini 
  El desembre congelat
  El cant dels ocells 
  Fum, fum, fum

Agost
21:00h.

8
Dissabte



Joan Casals
 Procedent de l’Alt Berguedà, Joan Casals i 
Clotet neix a Terrassa el 10 de juny de 1945. Als nou 
anys ingressa a l’Escolania de Montserrat, on estudia 
amb Ireneu Segarra, Cassià Just i Odiló Planàs. Completa 
els estudis musicals als conservatoris municipals de 
Terrassa i de Barcelona amb les més altes qualificacions. 
Deixeble de Montserrat Torrent, acaba els estudis 
d’orgue amb Matrícula d’Honor. Paral·lelament cursa 
els estudis de direcció coral amb el mestre Enric Ribó, 
ampliant-los amb Ph. Caillard, P. Cao i M. Corboz.
 Ha fet recitals d’orgue als Estats espanyol i francès i a la Confederació Helvètica, i 
habitualment pren part en el cicle Els Orgues de Catalunya. Com a organista acompanyant 
de l’Escolania de Montserrat ha fet gires de concerts per molts països europeus, Israel, 
Canadà, i Japó, així com per les Illes Balears, Catalunya Nord, País Basc, Madrid i Sevilla, 
a més del Principat. Ha actuat amb moltes orquestres, destacant-ne la Simfònica de 
Barcelona i Nacional de Catalunya, la Nacional de España, Camerata Mediterrània, de 
Cambra Terrassa 48, Nacional de Cambra d’Andorra i Lola Bobescu de Bèlgica, i amb cors 
estatals i estrangers, sota la batuta de directors de gran
prestigi internacional. Com a director sovint ha estat convidat a dirigir aplecs corals i 
altres manifestacions col·lectives.
 Ha estat enregistrat per Catalunya Música i per RNE i té diversos discos, tant en 
qualitat d’intèrpret com de director artístic. El seu darrer CD duu per títol Obres per a 
orgue de compositors catalans del Segle XX , i fou enregistrat a l’orgue Tepatti de la 
Parroquial de Berga i editat per La mà de Guido a la seva col·lecció Ars Harmonica.
 Ha exercit de professor de música a diversos centres d’Educació Primària, i durant 
vint anys col·laborà estretament amb el P. Ireneu Segarra a l’Escolania de Montserrat. 
Ha estat fundador i professor de l’Escola de Pedagogia Musical-Mètode Ireneu Segarra. 
També és fundador del Cor Montserrat de JM de Terrassa i n’ha estat el director durant els 
primers quaranta anys (1966-2006).
 Des de 1965, Joan Casals és organista titular i responsable musical de la S.E. 
Catedral Basílica del Sant Esperit de Terrassa (ara en qualitat d’emèrit) i des de 1975 és 
professor de la UAB (ara també en qualitat de professor emèrit).
 Des de la seva fundació, l’any 1992, i fins el 2012, ha estat professor dels Cursets 
per a organistes d’església que anualment se celebren a Montserrat. Des de 1995, és 
membre de la Comissió Interdiocesana de Litúrgia -secció de música- de la Conferència 
Episcopal Tarraconense. És soci fundador de l’Associació Catalana de l’Orgue i en fou el 
primer president (1992-1996).

 Orgue de l’any 1896 fet per Francesco Teppati a Barcelona. Restaurat el 1988 per 
Gerhard Grenzing.



Catedral de Santa Maria

Jordi Pajares

PROGRAMA

Girona

JOsEf RHEinBERGER
(1839-1901)

fRAnz liszt
(1811-1886)

JOHAnnEs BRAHMs
 (1833-1897)

MAx REGER
 (1873-1916)

 

Sonata-Pastoral núm. 3, op. 88
 Pastorale
 Intermezzo
 Fuge

Ave Maria d’Arcadelt                                  

Tres preludis de coral, op. 122
 2. Herzliebster Jesu
 (Jesus estimat del meu cor)
       
 9. Herzlich tut mich verlangen
 (Anhelo de tot cor)
      
 11. O Welt, ich muss dich lassen
 (Oh món, t’he de deixar)

Introducció, variacions i fuga sobre un tema 
original, op. 73
       

Agost
20:00h.

15
Dissabte



Jordi Pajares
Jordi Pajares va néixer l’any 1971 a Barcelona, on 
realitzà  els seus estudis musicals al Conservatori 
del Liceu (Orgue amb el catedràtic Josep María 
Mas i Bonet, i Piano amb el catedràtic Cecílio 
Tieles), finalitzant el Grau Superior amb les 
màximes qualificacions i obtenint les titulacions 
de Professor Superior en les especialitats d’Orgue 
i Piano. 
 Posteriorment va rebre ensenyaments d’orgue de la organista i doctora 
Montserrat Torrent, amb qui cursà estudis de Postgrau al CSIC i obtingué diferents 
beques per a estudiar música antiga a Santiago de Compostela. 
 Ha rebut classes magistrals en diferents cursos d’orgue de J. Maria Mas i 
Bonet, Jôao Vaz, Andreas Schroeder, Montserrat Torrent, Ludger Lohmann, Olivier 
Latry, Michael Radulescu, Guido Iotii i Enrico Viccardi.
 També ha ampliat coneixemets pianístics amb el professor Daniel Ligorio.
 Desde l’any 2003 és convidat regularment al cicle “Els Orgues de 
Catalunya” i a altres cicles. Com a concertista ha actuat en orgues històrics a 
Catalunya, Castella Lleó i a les Illes Balears . Ha tocat a la Catedral de Barcelona, 
Catedral de Menorca i a l’orgue monumental de Maó.  Destacà un concert 
“Centenari del naixement d’Olivier Messiaen” (2008), concert “Monogràfic sobre 
Max Reger” dins del centenari de la seva mort (2016) i concert “Centenari de 
l’orgue de Llavaneres”(2018). 
 Com a solista ha enregistrat per a Catalunya Música i TV3, ha rebut diferents 
crítiques musicals positives i  posseeix un ampli repertori que va desde el segle 
XV al actual. Ha impartit classes de diferents especialitats en Conservatoris i 
Escoles de Música a Catalunya i Aragó.
 Actualment compagina la tasca docent amb la d’intèrpret.

 Orgue de concepció romàntica tradicional construït per Salvador Aragonès 
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.



Parròquia de Santa Maria

Juan de la Rubia

PROGRAMA

Montblanc

JuAn dE lA RuBiA 
(1982)

AntOniO dE CABEzón
 (1510-1566)

tiElMAn susAtO 
(1500-1561)

JuAn dE lA RuBiA
(1982)

WilliAM ByRd
 (1543-1623)

JuAn dE lA RuBiA
(1982)

dOMEniCO sCARlAtti 
(1685-1757)

JOHAnn sEBAstiAn BACH 
(1685-1750)

  
JuAn dE lA RuBiA 

(1982)

Improvisació: obertura

Diferencias sobre el canto del caballero

Pavana Mille regretz 

Improvisació sobre Mille regretz

Galliarde for the Victorie
The third pavian
The galliarde to the third pavian 

Improvisació: interludi

Sonata K. 64: gavota 
Sonata K. 9: allegro 
Sonata K. 141: allegro

Contrapunctus IX
de L’art de la fuga, BWV 1080

Preludi i fuga improvisat en l’estil de J. S. Bach

Agost
18:00h.

30
Diumenge



Juan de la Rubia
 Juan de la Rubia és l’organista titular de 
la Basílica de la Sagrada Família. Ha actuat als 
principals escenaris d’Europa, així com a l’Amèrica 
llatina i Àsia, amb una excel·lent acollida del 
públic i la crítica. Els darrers anys, la seva activitat 
concertística ha estat incessant, actuant a més de 
vint països i a escenaris com l’Auditorio Nacional 
de Música de Madrid, Palau de la Música Catalana, 
Konzerthaus de Berlin, Gewandhaus de Leipzig, Elbphilharmonie d’Hamburg, 
les catedrals de Colònia i Westminster (Londres), St. Sulpice de Paris, i el teatre 
Mariinsky i la Philharmonia de Sant Petersburg, entre d’altres.
 Ha col·laborat amb Philippe Jaroussky, amb qui va enregistrar el CD 
“Sacred Cantatas” (Erato, 2016). Aquest disc va ser nominat a un Premi Grammy 
el 2018. 
 Després de començar els seus estudis musicals amb el seu pare i Ricardo 
Pitarch, es forma a València, Barcelona, Berlin, Toulouse i Roma, aconseguint fins 
a cinc Premis Extraordinaris en diferents especialitats. D’entre els seus mestres 
es troben Óscar Candendo, Wolfgang Seifen, Michel Bouvard i Montserrat Torrent, 
qui va suposar un gran suport durant la seva formació. Igualment ha rebut classes 
magistrals, entre d’altres, d’Olivier Latry i Ton Koopman. 
 Juan de la Rubia és professor a l’ESMUC (Escola Superior de Música de 
Catalunya) i membre de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi.

 Cadireta de factura anònima de 1607. Orgue major construït per Josep 
Boscà el 1703 i Anton Boscà el 1750. Restaurat per Georges Lhôte i Gabriel 
Blancafort el 1977.



Basílica de Santa Maria del Mar

Montserrat Torrent

PROGRAMA

Barcelona

AntOniO dE CABEzón
(1510-1556)

AntOniO CARREiRA
(CA. 1520- CA. 1587)

sEBAstián AGuilERA
dE HEREdiA

 (1561-1627)

AnóniMO s. xVi = 
CRECquillón

  
fRAnCisCO CORREA dE 

ARAuxO
 (1584- 1654)

 
WilliAM ByRd 

(1543-1623)

GiROlAMO fREsCOBAldi 
(1583-1643)

   

PABlO BRunA
 (1611-1679)

JOAn CABAnillEs
 (1644-1712)

Diferencias sobre la Pavana Italiana

Quatro sobre o Vilancico Con qué la lavaré
Cançao a Quatro glosada

Obra de 1º tono

Canción VII Ung gaybergier

Gaybergier
Tiento XLVII de medio registro de tiple de octavo tono

The Quantes Alman

Capriccio del soggetto scritto sopra l’Aria di    
Ruggiero (Fra Jacopino)
 Prima parte
 Seconda parte
 Terza parte
 Quarta parte
 Quinta parte
 Sesta parte

Tiento de falsas

Tiento XVI por B cuadrado
Pasacalles II

Setembre
20:30h.

5
Dissabte



Montserrat
torrent
 Montserrat Torrent i Serra, en aquest 
moment cronològic, només pot agrair el tracte 
rebut a tot el que envolta la seva passió, l’orgue. 
Aquest instrument ha estat i segueix sent la seva 
raó de ser. Ha gaudit al seu entorn la valoració del 
misticisme implícit en la música, el caliu sensible 
i confortant dels seus oients, la satisfacció d’haver sembrat el seu coneixement 
envers multitud de deixebles. Ha lluitat contra parers recalcitrants de certs 
melòmans que menyspreen l’orgue. Lluitarà fins al seu darrer alè contra aquest 
parer injust i inacceptable.
 «L’objectiu i la raó de ser de la música, només té com a finalitat la glòria 
de Déu i el confort de l’ànima» J. S. Bach.
 És un pensament present en les seves actuacions.
 En aquesta audició vol fer sentir el seu malestar envers una part de la 
societat que menysprea els vells. Ha tingut de ser un virus el que ha fet palès 
el maltractament a què han estat sotmesos, apartant-los a un aïllament i una 
extrema soledat. A ells un homenatge pòstum, amb el desig que mai més es 
repeteixi una infàmia semblant.

 Orgue originari dels trinitaris de Vic, construït a mitjans del segle XVIII. 
Fou traslladat i reconstruÏt per Gerhard Grenzing el 1998.




