
 

ELS INSTRUMENTS MUSICALS, EN ESTUDI 
Cicle de conferències 
 
Dijous 11 de novembre de 2021, a les 18h 

L’orgue i carilló de campanes del segle XII de l’Església de la Nativitat 

de Betlem 
 

Conferència a càrrec Dr. David Catalunya, investigador de la Universitat d’Oxford i Universitat 

de Würzburg 

 

El Museu Terra Sancta de Jerusalem conserva les restes d’un orgue i carilló del segle XII 

descoberts durant una excavació arqueològica a l’església de la Nativitat de Betlem. Considerats 

com els exemples més antics i complets conservats a la cristiandat, aquestes restes 

arqueològiques aporten informació única sobre un període particularment obscur de la història 

d’aquests instruments musicals. La Universitat de Würzburg ha iniciat una col·laboració amb el 

Museu Terra Sancta per estudiar i reconstruir l’orgue i carilló de Betlem. En aquesta sessió 

presentarem i discutirem els primers resultats de la recerca en curs.  

 



 
 

L’anàlisi preliminar ha permès esclarir aspectes crucials sobre la datació, els orígens i la 

reconstrucció dels instruments. Pel que fa a l’orgue, es tractava d’un instrument de grans 

proporcions, originalment composat d’uns 360 tubs (18 tubs per nota)—dels quals 222 han 

sobreviscut en un extraordinari estat de conservació. Molt probablement importat a Terra Santa 

pels croats francesos a principis del segle XII, aquest orgue sembla representar el tipus 

d’instrument que va existir a les esglésies de França, Europa central i Anglaterra anglosaxona 

als segles X i XI. Particularment interessant resulta el fet que les mesures dels tubs de Betlem 

coincideixen amb el model matemàtic descrit per Guillem de Hirsau (c.1060), que millora els 

algorismes proposats per Gerbert d’Aurillac (c.980). L’objectiu del tractat de Guillem era assistir 

els constructors d’orgues a fabricar un instrument d’acord amb les proporcions numèriques que 

regeixen la Creació Divina. Així, l’orgue de Betlem evidència que estudiosos i artesans medievals 

van aconseguir finalment conciliar teoria i pràctica. En aquesta sessió reflexionarem sobre les 

implicacions d’aquests descobriments per a la historia de la cultura medieval. 

 

Dr. David Catalunya · Universitat d’Oxford i Universitat de Würzburg 
 

Investigador a la Universitat d'Oxford (Regne Unit) i membre del projecte finançat per l'ERC 

'Music and Late Medieval European Court Cultures', actualment prepara un nou projecte de 

recerca a la Universitat de Würzburg (Alemanya) per estudiar i reconstruir l'orgue i el carilló de 

campanes del segle XII de l'Església de la Nativitat de Betlem, les restes arqueològiques del qual 

es conserven al Museu Terra Sancta de Jerusalem. 

 

Durant el darrers deu anys ha exercit com a editor de la sèrie Corpus Monodicum: música dels 

segles XI i XII. Va ser també director associat de DIAMM (Arxiu d'Imatges Digitals de Música 

Medieval, Facultat de Música d'Oxford), i membre de la junta de recerca de la Universidad 

Complutense de Madrid. 

 

El seu treball acadèmic aprofundeix en una varietat de temes relacionats amb música, cultura 

material, estudis de manuscrits, història intel·lectual, organologia, art, arquitectura, monaquisme 

i cultura cortesana, i presenta la serva recerca regularment en congressos internacionals i 

publicacions acadèmiques. Ha estat convidat com a professor convidat a institucions de primer 

nivell, com el Massachusetts Institute of Technology, la Universitat de Yale, la Universitat de 

Cornell, o la Universitat de Cambridge (Regne Unit), entre d'altres. 

 

 

 



 
 

 

Paral·lelament a l’activitat acadèmica, David Catalunya ha desenvolupat una vessant artística 

com a teclista, com a director del seu propi grup musical, i com a membre d’altres formacions de 

música medieval. La seva discografia inclou Faventina (música litúrgica del Codex Faenza, 1380-

1420, amb Mala Punica), Meyster ob allen Meystern (música de teclat del segle XV, amb Tasto 

Solo) i Le chant de l'eschiquier (Dufay, amb Tasto Solo) i Early Modern English Music, 1500-1550 

(amb Tasto Solo), que han rebut més de 30 premis internacionals com el Choc du Monde de la 

Musique, Supersonic Award, tres vegades el Diapason d'or, i una nominació als Premis 

Internacionals de Música Clàssica 2018.  

 

www.davidcatalunya.com 
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Properes sessions del cicle: 

 
Dijous 18 de novembre 2021, a les 17h 
Visita al taller dels artistes Lolo & Sosaku 
 
Dijous 25 de novembre 2021, a les 18h 
El violí transcultural: Adaptació i transformació d'un instrument musical 
A càrrec d’Ernesto Briceño, violinista i pedagog 
 
Dijous 2 de desembre 2021, a les 18h 
Mandolines vistes amb mans de lutier 
A càrrec de Caroline Lacombe, lutier 
 
Dijous 9 de desembre 2021, a les 18h 
Fonografia primitiva i interpretació a partir d'enregistraments històrics 
A càrrec de Mark Katz, investigador i professor a la Universitat de North Carolina at Chapel Hill 
(EUA) 
 
Dijous 16 de desembre 2021, a les 18h 
Objectes com a instruments 
A càrrec d’Alfredo Costa Monteiro, artista sonor 
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