L’orgue de Valls ja és una realitat. I aquest és i ha de ser un motiu
d’immens orgull per a la cultura i el patrimoni de la nostra ciutat.
Ara fa 5 anys, quan en faltaven només 5 per a unes noves Festes Decennals de la Mare de Déu de la Candela, un primer grup
impulsor va activar el que més tard es convertiria en l’actual Comissió ciutadana, el grup de treball que, durant tots aquests llargs
mesos, ha vetllat perquè aquest projecte acabés esdevenint una
realitat. Durant tot aquest temps, particulars, famílies, entitats i
empreses han sumat esforços i aportacions per fer sonar el nou
orgue, i s’han convertit en padrins i padrines del recuperat instrument. També administracions com el mateix Ajuntament de Valls
o la Diputació de Tarragona. Una llarga llista que és una suma inequívoca de complicitats i d’èxits, en pro d’aquest repte fixat per al
2021 i que ja és del tot real.
Diuen que cada deu anys la ciutat de Valls es fixa una fita o objectiu a assolir, que és també el testimoni d’una societat i d’un
moment concret. I que són aquests reptes els que fan avançar la
ciutat i l’expliquen de cara al futur. El 2021, doncs, serà l’any en
què Valls haurà vist recuperar un orgue al servei de tota la ciutat,
perquè aquest instrument al qual sempre hem anomenat orgue
de Valls estarà no només al servei de la funció litúrgica, sinó que
servirà també a les diverses entitats culturals i musicals de la ciutat, i també complirà una important funció pedagògica, amb l’ensenyament entre els alumnes.
El 2020 que ja hem passat i aquest 2021 que tot just comença els
recordarem sempre com els anys de la pandèmia, uns moments
difícils que ens hauran privat de tantíssimes coses importants,
així com de celebrar, com volíem i com correspon, les Festes Decennals de la Mare de Déu de la Candela del 2021. Unes celebracions que retrobarem, de ben segur, quan sigui possible, i que gaudirem com mai abans. Entre tantes incerteses i dificultats, l’orgue
de Valls s’alça com a testimoni de ciutat en aquest 2021 que no ha
estat com esperàvem, i com a exemple del que una ciutat unida és
capaç d’aconseguir sempre que s’ho proposi.
Comissió ciutadana de l’orgue de Valls

PROGRAMA D'ACTES
Dissabte 30 de gener. 5 tarda – Solemne benedicció de l’orgue de Valls,
presidida pel rector de la parròquia mossèn Joan Àguila, assistit per
mossèn Josep Bofarull. Acompanyarà amb l’orgue Josep Mateu Pérez.
Aforament limitat. Cal fer reserva prèvia al correu
orguevalls@gmail.com.
Diumenge 31 de gener. 5 de la tarda – Inauguració de l’orgue
de Valls i concert.
Acte inaugural amb la presència de l’alcaldessa de Valls, Dolors
Farré; la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó; el
rector de la parròquia de Sant Joan de Valls, Joan Àguila, i l’orguener
Gerhard Grenzing.
Seguidament primer concert d’inauguració de l’orgue, interpretat per
Miquel González, organista.
Preu de l’entrada 10 €. Es poden adquirir a l’oficina de turisme
de Valls i a la parròquia de sant Joan. Aforament limitat.
Dilluns 1 de febrer. 7 tarda – Tastet d’orgue.
Interpretació a càrrec d’Ekaterina Kàtcheff.
Entrada lliure. Aforament limitat.
Dimecres 3 de febrer. 7 tarda – Tastet d’orgue.
Interpretació a càrrec de Carmina Solé.
Entrada lliure. Aforament limitat.
Dijous 4 de febrer. 7 tarda – Tastet d’orgue.
Entrada lliure. Aforament limitat.

Imatge de l’antic orgue de l’Església de Sant Joan de Valls

Divendres 5 de febrer. 7 tarda – Tastet d’orgue.
Interpretació a càrrec de Neus Santesmasses.
Entrada lliure. Aforament limitat.
Dissabte 6 de febrer. 7 tarda – Tastet d’orgue.
Interpretació a càrrec d’Anton Cardó.
Entrada lliure. Aforament limitat.
Diumenge 7 de febrer. 5 de la tarda – Concert inaugural.
Segon concert d’orgue en motiu de l’estrena de l’instrument, interpretat per Josep Mateu, organista.
Preu de l’entrada 10 €. Es poden adquirir a l’oficina de turisme de Valls
i la parròquia de Sant Joan. Aforament limitat.

@OrgueValls #OrgueValls
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ORGUE DE VALLS
ACTES AMB MOTIU
DE L’ESTRENA

30 de gener – 7 de febrer de 2021

MIQUEL GONZÁLEZ, organista
Nascut a Badalona, inicià els estudis musicals des de molt jove, i es diplomà 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, i obtingué Matrícula d’Honor Fi de Carrera i Premi d’Honor al Grau Superior (1988).
Complementà els 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
al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (a la seva seu de Barcelona), a més de perfeccionar la 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 participar en els 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 l’esmentada universitat), a més de membre de la Reial
Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi.
Actualment és professor d’orgue del Conservatori Professional i Municipal de Música de Lleida i organista de la parròquia de Santa Maria de
Badalona.

CONCERT D’ESTRENA DE L’ORGUE
31 de gener de 2021 — MIQUEL GONZÁLEZ, orgue

PROGRAMA
• Registres de fons de 8’ amb pedal de 16’ i 8’:
ALEXANDRE GUILMANT (1837-1911)
Preludi en Mi bemoll Major (de “L’organista pràctic”, op. 41)
• Registres individualitzats:
GEORG F. HAENDEL (1685-1759)
Tres peces destinades a un rellotge musical: primera amb el registre de bordó, segona amb el d’octaviant i tercera amboctaviant i nasard de dotzena
• Registres de 8’ i 4’, amb pedal de 16’ i 8’:
ROBERT SCHUMANN (1810-1856)
Cànon núm. 3 op. 56
• Registres de nasards, acompanyats amb fons de 8’i pedal de 16’ i 8’:
JOHANN SEBASTIAN BACH “1685-1750)
Ària MeingläubigesHerze de la cantata BWV 68 (transcrita per a orgue per
AndréIsoir)

JOSEP MATEU, organista
Músic eclèctic i polifacètic, reparteix la seva activitat exercint com a compositor i arranjador, intèrpret tant de música antiga (organista i clavecinista) com de música de tendències actuals (pianista / sintetista), així com
també en la pedagogia de les seves diverses activitats.
Realitza els estudis musicals al Conservatori de Música de la Diputació de
Tarragona en les especialitats de piano, clavicèmbal, orgue i composició,
i els amplia amb l’assistència a nombrosos cursos de diverses i variades
especialitats, amb l’ànim de satisfer el seu afany creatiu, curiós i eclèctic.
Com a intèrpret de música antiga, tant amb l’orgue com el clavicèmbal,
és membre dels grups Ensemble Antiqua, Ensemble Confluència sonora,
Teatre de les Comèdies, Psallite Capella de Música i Salvat Ensemble.
Així mateix, forma part de l’Orquestra Simfònica Camera Musicae (orgue
i clavicèmbal) i habitualment acompanya diversos cors i grups vocals repartits per la geografia catalana.
També col·labora amb formacions com Ensemble O Vos Omnes, Orquestra Simfònica Victòria dels Àngels, Orquestra Camerata XXI o Cor de la URV.

SEGON CONCERT D’ESTRENA DE L’ORGUE
7 de febrer de 2021 — JOSEP MATEU, orgue
PROGRAMA
Toccata i fuga en re menor, BWV 565

J.S. Bach (1.685 – 1.750)

Plein jeu
(De la Suite de 2on to)

L.N. Clérambault (1.676 – 1.749)

Basse et dessus de Trompette
(De la Suite de 1er to)

L.N. Clérambault (1.676 – 1.749 )

Récit de Nazard
(De la Suite de 2on to)

L.N. Clérambault (1.676 – 1.749)

Caprice sur les Grands Jeux
(De la Suite de 2on to)

L.N. Clérambault (1.676 – 1.749)

Ciacona en Mi menor

D. Buxtehude (1.637 – 1.707)

Sonata nº3 en La Major , Op.65

F. Mendelssohn (1.809 – 1.847)

• Registres de 8’, 4’ i 2’, amb pedal de 16’ i 8’:
JOSEP SANCHO MARRACO (1879-1960)
Ofertori

Acompanya habitualment solistes instrumentals i cantants, tant de música clàssica com tradicional i moderna; i també presenta projectes de caire
més personal.

I. Con moto maestoso

• Exercici només de pedal amb registres de fons i llengüeteria de 16’ i 8’:
JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)
Pedal exercitium BWV 598

En el camp de la fusió de l’orgue amb instruments tradicionals, tasca que
l’atreu de manera especial, ha realitzat concerts en format duet amb mestres de la gralla (Daniel Carbonell) , cornamusa (Cesc Sans), viola de roda
(Adrià Grandia), agrupacions de ministrers (Ço del Botafoc...) i orgue i percussió tradicional (Josep Mateu Besora).

Suite vallenca
(Improvisació sobre diverses melodies del folclore popular vallenc)

• Registre trompeta real combinat amb registres de 8’, 4’ i 2’:
JOAN B. CABANILLES (1644-1712)
Tiento de batalla XV
• Registres de 8’, 4’, 2’ i plens, amb pedal de 16’, 8’ i trompeta de 8’:
JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)
Tocata Dòrica BWV 538/1
• Registre de gralla acompanyat d’altres registres:
EDUARD TOLDRÀ (1895-1962)
Sardana (original per a flauta i piano, transcrita per a orgue per Miquel
González)
• Dues obres interpretades amb tota la potència sonora de l’instrument:
OLIVIER MESSIAEN (1908-1992)
Déu entre nosaltres (del recull “La Nativitat del Senyor”)
JOSEPH BONNET (1884-1944)
“Rapsòdia Catalana” op. 5/12

En la vessant d’organista litúrgic, realitza la seva tasca principalment al
Reial Monestir de Santa Maria de Poblet i a l’església de Sant Bartomeu
d’Alió.

II. Andante tranquillo

Tocatta (de la Suite Gòtica Op.25)

L. Boëllmann (1.862 – 1.897)

