Dilluns, 13 d’abril de 2 015, 2 0.3 0 h

Hèctor París i Casadellà
Començà els estudis musicals a l’edat de vuit anys. Als tretze acompanyava a
l’orgue de la Parròquia de Santa Tecla de Barcelona. Al Conservatori Superior de
Música Municipal de Barcelona estudià amb Maria Nacy. És llicenciat en orgue
per l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), on estudià amb Óscar
Candendo. Ha rebut també els ensenyaments de Michael Radulescu, Andreas
Liebig, Zsigmond Szathmáry, Montserrat Torrent i Jan Willem Jansen, entre
altres professors, en diversos cursos de perfeccionament a Catalunya, el País
Basc, Alemanya, Itàlia i Suïssa. Amb una beca Erasmus estudià orgue a Holanda
amb Bernard Winsemius a l’HKU Universitat de les Arts d’Utrecht.
Ha treballat com a organista assistent i professor de l’Escolania de la
Catedral de Barcelona (1998-2003). Com a organista litúrgic, és titular dels
orgues de la Parròquia de Santa Tecla de Barcelona des del 1987, de l’església
del Sagrat Cor (dels Jesuïtes de Casp) des del 1992 i de la basílica de la Mare de
Déu de la Mercè des del 2008.
Com a divulgador de l’orgue i docent actua al Palau de la Música en les
visites escolars. Presideix l’Associació Catalana de l’Orgue des de l’any 2005 i
combina la trajectòria d’intèrpret amb la docència musical.
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Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Preludi i fuga, en Si menor, BWV 544

Johann Sebastian Bach es veia a ell mateix com un artesà de la música que treballava només per a glòria de Déu.
Fidel a la tradició musical heretada, porta el Barroc alemany als nivells més excel·lents no gràcies a la innovació,
sinó a l’esforç continu per fer la seva feina millor que ningú. Franz Liszt i Richard Wagner, per contra, pertanyen a
una generació, en ple Romanticisme, en què l’experimentació, la personalitat del compositor i el virtuosisme dels
intèrprets són fonamentals.
Es podria pensar que aquests dos universos són incompatibles, però el fet és que hi ha tanta música dins els
pentagrames de Bach, que la seva influència, malgrat estar tan arrelat a la seva època, ha acabat transcendint
fronteres d’espai i de temps. El repertori escollit per a aquest concert en dóna bona fe.
El Preludi i fuga en Si menor figura entre les seves grans obres per a orgue. La seva complexitat requereix virtuosisme
de l’intèrpret i un esforç d’atenció per a l’oient que vulgui, per exemple, resseguir les aparicions del doble tema de
la fuga al llarg de l’obra.
Concebut com una introducció a l’ofici de vespres, Lucis Creator es basa en una melodia gregoriana per acabar
elaborant una obra complexa, intensa, lluminosa i espiritual. En ple segle xxi, Bernat Vivancos revisita així els
procediments que feia servir Bach, per exemple en els seus preludis corals per a orgue.
La Tocata, villancico y fuga d’Alberto Ginastera va ser composta l’any 1947, en un moment en què el compositor
tracta el folklore argentí d’una manera cada cop més personal. Tot i ser tan lluny de l’Alemanya barroca, la
presència de Bach hi és palesa.
Bach va destacar en el camp de la transcripció adaptant a l’orgue, per exemple, concerts de Vivaldi. Al seu torn,
Liszt va destacar també portant obres de Bach i d’altres autors, tant a l’orgue com al piano. La transcripció de la
Sonata per a violí de Bach obre la darrera secció del concert, seguida del Cor de pelegrins de ‘Tannhäuser’, en el qual
Liszt és capaç de posar en mans d’una sola persona, l’organista, la sonoritat d’una orquestra wagneriana sencera.
Finalment, Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen és una obra original de Liszt per a orgue inspirada en la cantata homònima
de Bach. Es tanca així el cercle: el geni arrelat a la seva època és capaç d’inspirar obres d’estils completament
dispars, tot fent perdurar la seva empremta fins avui.

Bernat Vivancos (1973)
Lucis Creator
Alberto Ginastera (1916-1983)
Tocata, villancico y fuga, op. 18
Johann Sebastian Bach – Franz Liszt (1811-1886)
Adagio (Sonata per a violí núm. 4 BWV 1017, S. 661)
Richard Wagner (1813-1883) – Franz Liszt
Cor de pelegrins de ‘Tannhäuser’, S. 676
Franz Liszt
Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen, S. 673

Durada aproximada del concert: 70 minuts sense pausa
Pep Gorgori, musicòleg i periodista

Proper concert
Dimarts, 26.05.2015 — 20.30 h
—

Cameron Carpenter, orgue
Catalunya Música enregistra aquest concert.
Per tornar-lo a escoltar, consulteu la programació a www.catmusica.cat

F. Liszt: Funérailles, S. 173
J. S. Bach: Fantasia i fuga en Sol menor, BWV 542
J. S. Bach: Trio Sonata en Sol major, BWV 530

