


    P R O G R A M A

      DIUMENGE 
    11 ABRIL / 12 h

Agrairem que apagueu els mòbils, desactiveu
les alarmes sonores i contingueu els estossecs.
Un mocador redueix notablement el soroll.

L’AUDITORI ÉS UN CONSORCI DE

Comenta aquest concert amb
#musicadelmuseu

Durada aproximada 60 minuts, sense pausa.

Joan Seguí orgue
Pere Olivé percussió

ANTONIO VALENTE 
(Nàpols 1520 – 1880)
Lo ballo dell’Intorcia

JOAN CABANILLES 
(Algemesí, València 1644 – València 1712)
Xacara

SCOTT ROBINSON 
Il mano

SEBASTIÁN AGUILERA DE HEREDIA
(Saragossa 1561 – 1627)
Ensalada

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL 
(Halle, Alemanya 1685 – Londres 1759)
Sarabanda

JOSÉ BLASCO DE NEBRA (atr.) 
(Calatayud 1702 – Madrid 1768)
Fandango de España

ANTONI SOLER 
(Olot, 1729 – San Lorenzo de El Escorial 1783)
Sonata 63 en Fa
 I. Cantabile
 II. Allegro

NARCÍS CASANOVAS 
(Sabadell 1747 – Esparreguera 1799)
Sonata

GIROLAMO FRESCOBALDI
(Ferrara 1583 – Roma 1643)
La Bergamasca

BERNARDO STORACE 
(ca. 1664)
Ciaccona

Instruments de la col·lecció: orgue 
Manuel Pérez Molero fet a Segòvia el 1719 
(MDMB 581) i castanyoles de la col·lecció

per Oriol Pérez i Treviño
       COMENTARI

      Força conegudes són les declaracions que, en certa ocasió, va fer a un
     conegut diari del nostre país el prestigiós director belga Philippe Herreweghe:
     «La música antiga, més que un període històric, és una mentalitat». Una
   mentalitat que ens permet afirmar que la música antiga ja no defineix tan sols un
  període històric, sinó també un concepte interpretatiu que, en absolut, ha d’associar-
 se a la manera com s’interpretava la música en el moment en què van ser compostes 
les obres, sinó a una via hermenèutica i d’acostament a les creacions musicals a través 
de l’ús dels instruments originals, una acurada interpretació informada a nivell històric 
i el coneixement directe de les fonts (manuscrits autògrafs, tractats d’interpretació). 

El concert d’avui és una mostra d’aquest concepte de la mentalitat oberta. Més enllà 
de suposades i hipotètiques reconstruccions sonores, el diàleg entre l’organista i el 
percussionista ens portarà a escoltar unes obres amb una dimensió sonora que poc 
ens ha d’importar si era com es va poder escoltar a l’època. Sí que podrem escoltar 
el so del preciós orgue barroc Pérez Molero (1719), la joia de la corona de la col·lecció 
d’instruments de teclats del Museu de la Música, acompanyat de les percussions 
de Pere Olivé, un dels diferents deixebles sorgits del mestratge a l’ESMUC d’aquest 
pioner en això de la percussió històrica que és l’alacantí Pedro Estevan. 

Per si el concepte interpretatiu no fos prou interessant, s’hi suma un repertori que 
es pot definir com una petita antologia de la música per a orgue dels segles XVI, XVII 
i XVIII. Lo Ballo dell’Intorcia (El ball de la torxa) de l’organista cec Antonio Valente 
(c. 1520-1580) obrirà aquest “foc musical per a orgue i percussió” d’un concert en 
el qual destaquen les mostres del patrimoni musical català. Així, la Xácara de Joan 
Baptista Cabanilles s’erigirà com a mostra d’una de les contribucions més grans per 
a l’instrument de l’època barroca a escala europea. No hi faltaran tampoc les mostres 
de l’Escola Montserratina (pare Antoni Soler, Narcís Casanovas), a les quals, massa 
vegades, no se’ls ha prestat l’atenció merescuda, juntament amb altres mostres més 
conegudes del Renaixement italià i ibèric (Sebastián Aguilera de Heredia, Girolamo 
Frescobaldi i Bernardo Storace).

Més enllà, però, de repertoris i conceptes interpretatius, els oients estem convidats a 
una tipologia de concert que, a poc a poc, s’ha acabat erigint, en el panorama musical 
europeu, com un estil transversal. Formacions com L’Arpeggiata, l’Ensemble Kapsberger 
o Sarband han obert unes directrius en què l’objectiu ja no rau en el vell supòsit de la 
“reconstrucció musical i/o sonora”, sinó en el de voler ser músics del segle XXI a partir 
de la música antiga. Avui en tindrem una grandíssima mostra amb aquests músics.



JOAN SEGUÍ ORGUE
Nascut a Barcelona el 1996, inicia els seus estudis musicals de piano sota el mestratge 
de R. Vargas i C. Morales. El 2005 entra a l’Escolania de Montserrat on estudia orgue, violí 
i cant coral, període durant el qual acompanya el cor de l’Escolania com a organista. Més 
tard, cursa els estudis de Grau Professional de piano i orgue al Conservatori del Liceu.

Des del 2018 és graduat per l’Escola Superior de Música de Catalunya amb Matrícula 
d’Honor, on estudia amb O. Candendo i J. de la Rubia. Combina la seva formació d’organista 
amb la de continuista, amb professors com L. Guglielmi, M. Galassi o A. Schneider. 
Actualment cursa el màster en orgue a la Universitat Estatal de Música i Arts Escèniques 
de Stuttgart.

Ha realitzat concerts d’orgue en solitari per Espanya i Alemanya. Ha col·laborat tocant 
el clavicèmbal i l’orgue amb diverses orquestres, cors i consorts, com l’OBC, el Cor de 
Cambra del Palau de la Música, l’Orfeó Català o In Nomine, entre d’altres. Ha enregistrat 
per a Catalunya Música, la Unió Europea de Radiodifusió i la discogràfica La mà de Guido.

Ha rebut diversos reconeixements, els més recents són el 1r Premi d’El Primer Palau i el 
Premi de Catalunya Música, el 2018.
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PERE OLIVÉ PERCUSSIÓ
Pere Olivé és un percussionista que recull la frescor de la tradició musical oral del seu 
país i l’academicisme de la percussió clàssica. Es llicencia en percussió històrica i música 
tradicional catalana per l’Escola Superior de Música de Catalunya i més tard amplia els 
seus coneixements a l’Escola Cantorum Basiliensis (Suïssa).

Pel que fa a l’activitat professional, combina la docència d’instruments de percussió amb 
la vida d’intèrpret formant part dels grups Quintet Montsant, Cobla Catalana dels Sons 
Essencials, SoNat Grallers de Tarragona i Eròtic-Giust.  Col·labora habitualment  amb 
formacions com Le Poème harmonique, La Grande Chapelle, Vox Luminis, Musica temprana, 
Freiburger Barock Consort, Hespèrion XXI i Le Concert des Nations. Ha enregistrat una 
vintena de CDs que van des de la música tradicional i antiga a la música contemporània.



7

ORGUE MANUEL PÉREZ MOLERO
(Segòvia, 1739) MDMB 581
El majestuós orgue de Manuel Pérez Molero és una de les peces més emblemàtiques del 
Museu de la Música. El va construir l’any 1719, a Segòvia, per al convent de les monges 
clarisses de Santa Maria de Jesús, a Àvila. Molero va construir els orgues de diverses 
esglésies i convents de Segòvia i Àvila, a més d’iniciar un il·lustre llinatge d’orgueners. 
L’orgue del Museu consta d’un únic teclat, amb quaranta-cinc tecles i tretze registres, 
i disposa de tres grans manxes exteriors que el manxaire ha d’accionar manualment. 
El taller de Gerhard Grenzing va restaurar-lo per a ús musical l’any 2004.

COVID-19

 Accés a la sala 15 minuts abans de començar el concert. 

 Distància de seguretat en les cues.

 Mascareta obligatòria en tot moment.. 

 Dispensadors de gel desinfectant als accessos.

 Aforament reduït al 50% i distància de seguretat entre els seients.

 Els concerts no tindran pauses.

 No es donaran programes de mà o fullets. Estaran disponibles al web.

 Ascensor limitat a una persona.

 S’han intensificat els serveis de neteja de l’edifici.

 Si teniu símptomes o heu estat en contacte directe amb un malalt 
 quedeu-vos a casa i no assistiu al concert.

1,5M 

MUSEU
DE LA MÚSICA

ESPAI SEGUR

LES RECOMANACIONS SANITÀRIES DEGUT A LA COVID-19:
MUSEU HA IMPLEMENTAT DIFERENTS MESURES SEGUINT

AMB L’OBJECTIU DE GARANTIR LA VOSTRA SEGURETAT EL
MESURES DE SEGURETAT

CASTANYOLES
Les castanyoles, castanyetes o postisses, segons l’indret, són idiòfons de percussió que 
s’han tocat a tota la Mediterrània des de fa segles. Sempre agrupades per parelles, cada 
castanyola està formada per dues peces que l’intèrpret fa entrexocar per generar el so. 
La col·lecció de castanyoles del Museu de la Música conté exemplars molt especials 
de castanyoles procedents d’Eivissa, Andalusia i Catalunya, algunes d’elles amb més 
de cent anys d’antiguitat i amb treballades decoracions. Les castanyoles han estat 
sempre associades al ball i a la dansa, tant en l’àmbit popular i tradicional com en la 
música clàssica. A Catalunya han tingut grans intèrprets com Emma Maleras, José de 
Udaeta, Belén Cabanes o Pere Olivé.
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L’AUDITORI BARCELONA
LEPANT 150, 08013 BARCELONA
93 247 93 00
INFO@AUDITORI.CAT

SEGUEIX-NOS
L’AUDITORI ÉS UN CONSORCI DE

Amb el suport de

Vivace

Allegro

Andante

Lento

l’Orquestra, 
Dirigeix

Dirigeix
LA B
Dirigeix l’Orquestra, 
dirigeix la Banda 
és l’experiència kinètica 
immersiva on tothom es 
converteix en director 
durant uns minuts i mou 
als músics al tempo que 
millor li sona.

experiència kinètica
GUANYADORA DEL PREMI ESPECIAL 
MUSEU DE LA MÚSICA DEL III CONCURS 
DE CANT JOSEP PALET.

ANDA


