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1 – Carta del president Eduard Mañé Sesé 
 
Sí, va ser uns quants anys enrere en un assaig amb la Canticela: 

estàvem preparant uns concerts per a orgue i orquestra, de Händel, 

quan vaig notar que em costava articular unes successions de 

sextes del Concert núm. 4 en Fa major, concert que des de jove és 

una de les obres que més he estimat després d’haver-la sentit 

interpretar pel P. Robert de la Riba.  

 

No en vaig fer cas, vaig pensar que no tenia prou treballats aquells 

passatges i que em calien més hores  d’exercici, però, cosa 

estranya, l’estudi no em produïa l’efecte esperat; s’anava apropant 

la data del concert i el problema persistia. Vaig estar comentant les 

meves dificultats amb el director de l’orquestra, en Jordi Guri, que no obstant això, va decidir 

tirar endavant i més o menys ens en vam sortir. Va ser, però, un primer avís. Jo tenia 67 

anys, jubilat, amb un acceptable nivell de salut i moltes ganes de fer música. 

 

Vaig tractar d’oblidar aquell episodi i poc temps després amb l’A4 interpretava els quartets de París, 

de Telemann, l’any 2010 vaig acompanyar El Messies de Händel, en una producció de la Societat 

Bach en col·laboració amb la Coral Sant Jordi, l’any 2012 vaig fer la Passió segons sant Marc de 

Keiser i l’Oratori de l’Ascensió de Bach, i els anys 2013 i 2014 la Passió segons sant Mateu, cada 

vegada, però, amb més inseguretat, fins que els metges em van diagnosticar Parkinson. 

 

La creixent manca de destresa dels dits no permetia concentrar-me com cal, tocar per a mi 

havia esdevingut un suplici i ja per fi, un dia mentre assajava l’Ofrena Musical vaig prendre 

una decisió dolorosa: deixar de tocar. 

 

Mesos enrere, vaig convocar reunió de la Junta de la Societat amb caràcter extraordinari per 

notificar la meva decisió de cessar en l’exercici del càrrec de president, motius: principalment de 

salut i en menor mesura cansament físic i mental, i manca de prou força i habilitat per fer front a 

determinats problemes, el que tot plegat, com a mínim, podria fer qüestionable la meva gestió. 

 

Considero per tant que ha arribat l’hora de preparar la meva successió, la qual passa, 

necessàriament, per trobar una persona de bona voluntat ben disposada per a l’exercici del 

càrrec. Aquesta persona és, amb caràcter provisional, la nostra benvolguda amiga, la Celia 

Miquel Jaureguibeitia que accepta el mandat en pla de prova. 

 

Amb independència de quins seran els resultats de la “prova”, manifesto públicament a la 

Celia el meu agraïment i el de tota la Junta per la seva disposició, i demano ja per a ella la 

col·laboració incondicional dels membres del seu equip. La meva, per descomptat, la té. 

 

Barcelona, setembre de 2017. 



2 – La Societat 

 
 
Què és la Societat Bach? 
 
La Societat Bach és una entitat única a Catalunya dedicada a la promoció altruista del 

coneixement de la música antiga, especialment de Johann Sebastian Bach.  
 

La Societat Bach va néixer a la Parròquia de Sant Miquel dels Sants de Barcelona a partir 

de les experiències viscudes amb l'obra de Bach en aquesta parròquia. S’hi han 

interpretat, entre d'altres obres: la Passió segons sant Mateu, la Passió segons sant 

Joan, la Missa en si menor, el Magnificat, l’Oratori de l’Ascensió i l'Oratori de Nadal en 

versió íntegra. 

 

L'èxit obtingut amb l'Oratori de Nadal, l’any 2004, i la il·lusió de poder continuar fruint 

amb la música del mestre alemany van estar els impulsors principals per a la creació 

d'aquesta societat, amb la finalitat d'honorar la seva música. 
 

La Societat Bach està constituïda com a associació sense ànim de lucre a la qual us 

podeu inscriure com a socis o sòcies per col·laborar al seu manteniment i gaudir així de 

determinats avantatges. La Societat Bach està inscrita al registre d'associacions de la 

Generalitat de Catalunya amb el número 30.553. 

 
 
Història 
 
A les acaballes de la dècada dels 80 ja era cosa normal a la Parròquia de Sant Miquel 

dels Sants celebrar de tant en tant petits concerts corals i d'orgue, organitzats per un dels 

grups d'activitats parroquials (Grup Escors que portava l'Antoni Casas) amb la 

col·laboració de la Coral de Sant Miquel dels Sants que portava en Poire Vallvé i la 

participació de l'organista Eduard Mañé. El cert és que a la vista del bon acolliment 

d'aquest tipus de manifestacions artístiques a la Parròquia ens vam anar animant i, no 

sense dificultats (sobretot econòmiques), però sempre amb el total suport dels preveres, 

Mn. Pere Campanyà, Mn. Ramon Boldú, Mn. Modest Vendrell i Mn. Josep Pons, vam 

poder organitzar concerts de certa entitat, moltes vegades en versions orquestrals 

arranjades per Eduard Mañé. D'aquesta època és l'audició a la Parròquia del Passeig 

Musical en Trineu de L. Mozart, delícia instrumental interpretada per infants de la 

catequesi.  
 

Recordem com a primer gran concert l'audició de la primera part d’El Messies de Händel 

amb el Grup Coral Horta dirigit per Xavier Folch i l'Orquestra Amics del Clàssics dirigida 

per Joan Palet. Va ser l'Advent de 1989. I a l'Advent de 1991 la mateixa formació coral i 



la mateixa orquestra van interpretar la Missa Brevis en re major nº 7 de Mozart. I, tot i 

que no es tracta de música coral, l'any 1992 també per l'Advent l'Helena Mañé va dirigir 

un grup de nens i nenes de la catequesi tot interpretant la Simfonia de les Joguines de 

Haydn. Són moltes més les obres de caràcter instrumental interpretades al llarg 

d'aquests anys: Concert Italià de Bach, Fandango del Pare Soler, Concerts de 

Brandenburg de Bach, concerts d'orgue de Händel, Concert per a arpa i flauta de Mozart, 

Serenates de Mozart, Retirada de Madrid de Boccherini, Melodies d'L.Anderson i un llarg 

etc. 
 

Arribada aquesta època, l'Eduard Mañé reconsiderà la possibilitat de disminuir l'activitat 

musical per tal de poder preparar l'audició de la Passió segons sant Mateu de Bach a la 

Quaresma de 1997 coincidint amb el 50è aniversari de la Parròquia. Es va preparar un 

arranjament bàsicament per a orgue i l'audició va ser possible gràcies al treball de molts 

mesos del director Juan Giral amb el seu grup de veus Ars Cantus, les valuoses 

col·laboracions de Jaume Casassas, Anna Gascón i Quim Mañós, la magnífica 

participació del grup infantil Petits Cantors de Barcelona sota la direcció de Miquel 

Fernández i el suport de la Parròquia amb Mn. Manuel Tort en primer lloc. Aquest mateix 

any, a la celebració de la Missa de difunts, l'Orfeó Manresà i el Grup Coral Horta, ambdós 

sota la direcció de Quim Piqué van cantar el Rèquiem de Mozart. 
 

El bon resultat d'aquestes audicions van portar decididament a l'obertura de camins cap 

a les grans obres religioses de caràcter coral a la Parròquia i així, el juliol de 2000, el Cor 

Bach dirigit per Robert Garrigós, constituït per antics cantaires d'altres formacions que ja 

havien actuat a Sant Miquel dels Sants, amb l'imprescindible reforç del Lieder Camera i 

sota la direcció de Josep Vila va fer una memorable audició de la Missa en si menor de 

Bach. Així va començar oficialment el Cor Bach. El 2001 el Cor Bach participà en una 

Missa de Difunts amb la interpretació al llarg de la missa del Rèquiem de Mozart. 
 

Amb Robert Garrigós al seu davant, el Cor Bach i el Cor Ecumènic de les Parròquies 

alemanyes de Barcelona, director Markus Schicora, interpretàren íntegrament l'Oratori 

de Nadal de Bach, l'Advent de 2004. Ran d'aquest gran concert es creà el 2005 la 

Societat Bach de Sant Miquel dels Sants amb l'objectiu de continuar la promoció 

desinteressada de la música antiga al barri mitjançant l'aportació voluntària i sense afany 

de lucre dels seus socis. 
 

Des de la seva fundació, el Cor Bach ha anat participant en actes litúrgics de la Parròquia 

amb la interpretació de motets i corals. La parròquia, amb Mn. Joaquim Vives, també 

músic, i Mn. Bartomeu Mayoral continuaven donant suport creixent a les activitats 

musicals promogudes per la Societat Bach. 
 



El maig de 2005, sempre sota la batuta de Robert Garrigós, el Cor Bach va interpretar 

l'Oratori de l'Ascensió de Bach i el desembre del mateix any El Magnificat BWV 243a 

també de Bach amb la col·laboració de l'Orfeó Gracienc dirigit per Poire Vallvé. 
 

Des de juny de 2006 i al llarg de dos anys, Gabriel Miralles ha portat la direcció del Cor 

Bach tot interpretant la Missa Solemnis en do de Mozart, la Passió segons sant Joan de 

J.S.Bach, el Te Deum de Charpentier i les Vespres Solemnes de Diumenge de Mozart. 
 

Posteriorment, al setembre de 2008 Murat Khupov agafà la nova responsabilitat de dirigir 

el Cor i així el maig de 2010, en col·laboració amb la Coral Sant Jordi i la Coral Vent del 

Nord, vam interpretar El Messies de Haendel amb l’Orquestra de Cambra Ciutat de Sant 

Boi, tots sota la direcció de Lluís Vila. Seguiren el motet de Bach “Jesu, meine Freude” i 

la Passió segons sant Marc de Keiser, la primavera de 2012. Des d’octubre de l’any 2011 

Mn. Antoni Babra és el nou rector de Sant Miquel dels Sants, i amb la seva avinença, al 

juny de 2013 vam interpretar la Passió segons sant Mateu conjuntament amb solistes, la 

Capella Bach dirigida per Nacho Cantalejo, el Cor Ars Animae dirigit per Evgeni Malm, 

l’Escolania de la Sagrada Família dirigida per Miquel Fernández, i amb orquestra de 

cambra. Aquest concert, amb l’únic canvi de l’Escolania per un grup de sopranos de la 

Coral Genciana, va estar fet novament el dissabte de Passió de 2014 a la cripta de la 

Sagrada Família amb l’espai de gom a gom i amb Mn. Lluís Bonet, rector, seguint la 

partitura. 

 
 
Què fem a la Societat Bach? 
 
L'objectiu de la Societat Bach, tal com consta als nostres estatuts, és la promoció del 

coneixement de la música antiga, especialment la del mestre Johann Sebastian Bach. 

 

Per complir amb aquest objectiu, la Societat Bach porta a terme les activitats següents: 

 Gestió del Cor Bach i de la Capella Bach, que participen en els concerts 

organitzats per la Societat Bach i en misses assenyalades de la Parròquia de 

Sant Miquel dels Sants de Barcelona, seu social de la Societat. 

 Concerts corals, de música de cambra i d'orgue. 

 Conferències. 

 Cursos de música antiga, direcció coral i música litúrgica. 

 Escola de música per a adults. 

 Sortides i viatges lúdico-musicals. 

 Manteniment d'una pàgina web per a la comunicació amb els associats i 

amants de la música de Bach. 

 Col·laboració amb l’Orquestra de Camerata Obertura de la Sagrada Família. 

  



3 – Activitats 
 
 
Homenatge al president Eduard Mañé 
 

Al final del curs passat, concretament el 5 de juliol de 

2016, en la festa del patró de la parròquia de Sant 

Miquel dels Sants es va retre un homenatge al nostre 

president, Eduard Mañé, com a organista de la 

parròquia de fa mès de 40 anys, en motiu del seu 

setanta-cinquè aniversari. L’acte, molt emotiu, va 

estar presidit pel cardenal i arquebisbe emèrit de 

Barcelona, Lluís Martínez Sistach. 

 

S’adjunta a aquesta memòria el panegíric que li va fer 

el nostre company i soci en Jordi Avilés (ex-secretari 

de la Societat Bach). 

 

 
 

Curs 2016 - 2017 
 
Divendres, 16 de setembre, a les 18,30 h. Sala Masdexexart.  

Any de la misericòrdia. Passi en DVD de la Cantata BWV 185 “Cor Misericordiós 

de l’Amor Etern” dirigida per A.Bernardini i de la Cantata BWV 179 “Vigila que el 

teu temor de Déu no sigui hipòcrita” dirigida per E.Gardiner. 

 

Dissabte, 1 d’octubre, a les 18 h. Sala d’actes. 

1ª part: 300 aniversari del naixement de J.Stamitz. Simfonia en La (WolS I. A-3) 

d’Stamitz i Quartet en sol (op.5, nº5) de F.X.Richter; quartet Alla Brava. 2ª part: en 

el 80 aniversari de la mort de F.García Lorca. Ai triste que vengo de J. de la Encina, 

Non val aqua (frottola) de B.Tromboncino, Now o Now I must needs part i Flow my 

tears de J.Dowland, No piense Menguilla ya de J.Marín, El testament d’Amèlia 

(popular catalana) versió de M.Llobet, Adela (Loja, Granada) versió de J.Rodrigo 

i Nana de Sevilla, Las morillas de Jaén, Los cuatro muleros de F.García Lorca. 

Ensamble Amoria. 

 

Dissabte, 29 d’octubre, a les 18 h. Sala d’actes. 

Música barroca mexicana i europea. Sinfonía en Sol mayor, Es aurora presurosa 

i Sinfonía en Re mayor d’I.Jerusalem, Ya la naturaleza redimida de M. de Sumaya, 



Zarambeques, Villanos i Marionas por la B del Códice Saldívar nº4, El pan de 

jarabe, Los tristes i El vejuquito Sonecitos del país. Ciaccona op.2, nº8 d’À.Corelli, 

Herr, wenn ich nur Dich hab BuxBWB 38 de D.Buxtehude, Overture i Aria”Unser 

trefflichter” de la Cantata BWV 212 de J.S.Bach, Quando voglio de Giulio Cesare 

in Egitto d’A.Sartorio. Conjunto Tente en el Aire, director A.Correa. En el 200 

aniversari del naixement del compositor mexicà Joaquín Beristáin.    

 

Dimecres, 2 de novembre, a les 20 h. Església Sant Miquel dels Sants. 

Participació de la Capella Bach, director M.Khupov, en la Missa de difunts. Introit: 

Coral de cantata BWV 84 de J.S.Bach; Ofertori: Lacrimosa del Réquiem de 

W.A.Mozart; Post-comunió: In paradisum del Réquiem de G.Fauré. 

 

 

 

Divendres, 25 de novembre, a les 18,45 h. Sala d’Actes.  

Conferència-concert “Lluís Misson i 

Enric Granados”. Soprano ponent: 

A.Pessarrodona; piano V.Salisi. Obres 

de Granados: La Maja de Goya, El tra 

la la i el punteado, El mirar de la maja, 

El majo discreto, El callejeo, Amor y 

odio, La maja dolorosa. Obres de 

Misson: Yo me acuerdo algún día, El 

equívoco. Cloenda: La tirana del Trípili, 

de B.de Laserna. 

 

  



 

Divendres, 9 de desembre, a les 18,15 h. Sala Masdexexart.  

Passi en DVD de la primera part de l’Oratori de Nadal de J.S.Bach. En record de 

N. Harnoncourt. 

 

Divendres, 16 de desembre, a les 18,15 h. Sala Masdexexart.  

Passi en DVD de la segona part de l’Oratori. 

 

Diumenge, 22 de gener, a les 17,30 h. Església Sant Miquel dels Sants.  

Concert ecumènic a benefici del programa Centres Oberts de Càritas diocesana. 

Quartet Veus del Pirineu, director R.Vilar: Cant gregorià i polifonia clàssica. Coral 

Sant Jordi, director O.Castanyer: Quatre motets pour le temps de Noël, de F. 

Poulenc i Himne a la Vierge i O magnum mysterium, de P. Villette. 

 

Dissabte, 4 de febrer, a les 17,30 h. Sala d’actes.  

Concert de música catalana en el XX aniversari de la declaració del Palau 

patrimoni artístic de la humanitat: cançons de compositors catalans interpretades 

per la soprano A. Pessarrodona acompanyada amb piano per J. Buforn. Pròleg i 

Cançó de l’estrella, de F. Alió; Vesprada i Les aranyes, de C. Karr; La florista i 

Clavell de balcó, d’E. Morera; Cançó d’amor i Elegia eterna, d’E. Granados.  

Recital de solos de violí per Ò. Vilaprinyó: Spanish Sketch, de X. Montsalvatge;  

Sonata nº6 en Mi, d’E. Ysaÿe; Tientos, de V. Estapé i Sis mites grecs, d’Ò. 

Vilaprinyó. 

 

Diumenge, 12 de març, 18 h. Església St. Miquel dels Sants.  

 

Pregària Concert.  

Ofertori nº11 per a orgue, de J.L.Viladot;   

Via Crucis, de F .Liszt.  

Orgue: J.L. Viladot. Cello: I. Kuntzmann.  

Sarabanda de la suite per a cello nº 2, 

BWV 1008, i  

Coral de la cantata BWV 161 de 

J.S.Bach. Victòria, de D.Julien. 

 

 

 

  



Dissabte, 25 de març, a les 18 h. Església St. Miquel dels Sants. 
 

Vigília Dominica Laetare, Concert barroc d’orgue i guitarra per R.Sandín i 

S.Palanques. Quatre danses: I 

Schäfertanz, II Nachtanz, III Nachtanz, 

IV Reigen, de T.Suzato; Corante Les 

Larmes de Boiset, d’E.Gaultier; 

Sarabande du depart du Roy i Folia, de 

F.Corbetta; Folias, de G.Sanz; 

Sarabande, de D.Purcell; Trio en sol 

menor RV 85, d’A.Vivaldi; Sonates III, 

VIII i XIX per a guitarra i baix continu, 

de J.A.Vargas.  

 

 

Dissabte, 22 d’abril, a les 20,45 h. Cripta Sagrada Família.  

 

 

 

Concert de Pasqua. 1ª part: Simfonia i coral (versió instrumental) “Sei nun wieder 

zufrieden” de la cantata BWV 21, de J.S.Bach i Simfonia WC4 op.3, nº4 en Si b, 

de J.C.Bach, Camerata Obertura, dir. N.Cantalejo. Concert BWV 1056 en fa 

menor, de J.S.Bach: J.G.Her- nández Murillo, piano, Camerata Obertura. 2ª part: 

Cantate Domino, de G.O.Pitoni, i Velitxaiem Tia, Capella Bach. Credo en mi menor 

RV591, d’A.Vivaldi, Capella Bach i Camerata Obertura. Director M.Khupov. 

  



 

Dissabte, 20 de maig, a les 18 h. Església Sant Miquel dels Sants.  

Música i poemes per a la Verge Maria. Orgue i piano: J.L.Viladot; clarinet: 

M.Viladot. Rapsoda J.Millan. 
 

- Fragment del responsori Ave Maria, auctrix vitae, de santa Hildegarda. 

- Cantiga 100, Santa Maria, estrela do dia d’Alfons X. 

- Versos de Magnificat del primer tono, d’A. de Cabezón. 

- Deus in adjutorium. Vespro dalla Beata Vergine, de C.Monteverdi. 

- Quia fecit i Esurientes del Magnificat noni toni, de S.Sheidt. 

- Magnificatfuguen nos.3, 26, 40, 41, de J.Pachelbel. 

- Quia fecit mihi magna, Magnificat BWV 243, de J.S.Bach. 

- Magnificat en sol menor. Prélude grave, Duo, Cromorne avec les fonds, Trio de groses 

tierces, Recit de flûtes, Grand Choeur, Petit plain jeu pour l’Amen, de 

J.JB.Charpentier. 

- Ave Maria, de Ch.Gounod, sobre el preludi BWV 846 de J.S.Bach. 

- Movement 1 des Petites fleurs musicales op.66: Immaculata Conceptio Beata Mariae 

Virginis, de Ch.Tournemire. 

- De vós naixerà, oh Maria, de G.Estrada. 

- Ofertori op.19, núm.8 per al temps d’Advent. Variacions sobre “De vós naixerà” de 

J.Ll.Viladot. 

 

Diumenge, 21 de maig, a les 18 h. Església de St. Gaietà (Consell de Cent, 293).  

A benefici de “Manos Providentes”. Cantate Domino, de G.O.Pitoni, Velitxaiem 

Tia, April is in my Mistress face, de T.Morley, In Paradisum de G.Fauré. Capella 

Bach, piano C.Miquel; Missa en Sol, de F.Schubert, amb acompanyament de 

piano per D.Ximenes, E.Erra (soprano), E.Espejo (tenor), C.Pertegaz (baríton), 

Cor Bach, direcció M.Kuphov. 

 

Dissabte, 3 de juny, de 15,30 a 21,35 h. Espais de Sant Miquel dels Sants. Marató a 

  benefici de Càritas parroquial.  

 
Sala d’Actes (15.30h). 
 

- R.Sandín (guitarra) . . . . . . . . . . . . . Fantasia XIV, de L. Milán.  

 The Frog Galliard, de J. Dowland. 

 Suite BWV 997 (preludi, sarabanda i giga) de J.S. Bach. 

 Sonata, de M.Albéniz. 

 Serenata española, de J.Malats.               

- J.G.Hernández Miranda (piano) . . . Impromptu op.90 nº2, en mi b major de F. Schubert. 

- I.Kuntzmann (violoncel). . . . . . . . . Suite nº1 en  Sol, de J.S. Bach.  

- N.Martí (contralt)  

    D.Comas (piano). . . . . . . . . . . . . . . Se tu m’ami, se sospiri, de G.B. Pergolesi.  

  Romanç de santa Llúcia, d’E. Toldrà.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ò.Vilaprinyó (violí) . . . . . . . . . . . . Sis mites grecs, d’Ò. Vilaprinyó.  

- Ò.Vilaprinyó (violí) 

    D.Comas (piano). . . . . . . . . . . . . . . Moment musical nº3, de F. Schubert.  

 La Truita, de F. Schubert, 200 aniversari de l’obra.  

- A.Pessarrodona (soprano) 

    D.Comas (piano). . . . . . . . . . . . . . . In quelle trine morbide (Manon Lescaut) de G. Puccini. 

     Suicidio (La Gioconda) d’A. Ponchielli. 

- A.Pessarrodona (soprano)  

    N.Martí (contralt) 

    D.Comas (piano) . . . . . . . . . . . . . .  Duet dels gats, de G. Rossini.  

- J.Cano (clarinet, saxo) 

    C.Miquel (piano) . . . . . . . . . . . . . .  Divertiment K.anh.229, nº3, 1r mov., de W.A. Mozart. 

 Juny, de P.I. Txaikovski.  

 Stormy Weather, d’H. Arlen. 

- P.Salicrú (guitarra) . . . . . . . . . . . . .  Del mateix intèrpret:  Tiento.  

   Cançó mediterrània.  

   Alba.  

   Fuga en sol. 

R. Sandín J.G. Hernández Miranda 

I. Kuntzmann David Comas i Òscar Vilaprinyó 



- C.Bueno (flauta) 

    J.Ll.Viladot (orgue portàtil) . . . . . .  Sonata per a flauta i continu BWV1033 en do, atribuïda a 

        J.S.Bach.  

     Sonata per a flauta i continu RV48 en Do, d’A. Vivaldi. 

     Crystal silence, de Ch. Corea.  

- R.Folgado (clarinet) 

    C.Bueno, S.Santana (flautes) 

    J.L.Carmona (corn) 

    A.Falgar (saxo)  

    J.L.Viladot (continu). . . . . . . . . . . . Concert per a clarinet i orquestra, nº3 MWV6/40, de J.M. 

         Molter (arranjament de R. Folgado).  

     A Nightingale Sang in Berkeley Square, de M. Sherwin 

        (arranjament de R. Folgado). 

- Grup de Cambra Sant Martí . . . . . . Concert en sol, d’A. Vivaldi.  

  Duo per a flauta i guitarra op.109, nº1, de F. Carulli.  

  Polaca, Duo nº1 en sol, de M.J. Gebauer.  

  Trio en do RV82, d’A. Vivaldi. 

- Quartet de saxos . . . . . . . . . . . . . . .  Summertime, de G. Gershwin.  

   Oblivion, d’A. Piazzolla.  

   The Entertainer, de S. Joplin.  

   Mo’Better Blues, de B. Lee. 

 

  

D. Comas, A. Pesarrodona i N. Martí C. Miquel i J. Cano 

J.L. Viladot, R. Folgado, C. Bueno, S. Santana, J.L. 

Carmona i A. Falgar 
Quartet de saxos 



 Jardí (19.15h).    
    

- Camerata Obertura 

    dir. N.Cantalejo. . . . . . . . . . . . . . . .  Simfonia WC4, op.3 nº4 en si b, de J.C. Bach. 

     Concert per a dues flautes, de J. i J. Pla. 

- J.Ll.Viladot (piano) 

    Camerata Obertura . . . . . . . . . . . . . Concert BWV 1056 en fa, per a piano i orquestra de 

        cambra, de J.S. Bach. 

 

Temple (20.00h). 

 

- Capella Bach, dir. M.Khupov. . . . . Missa vespertina. Cantate Domino, de G.O. Pitoni. 

          Velitxàiem Tià (de la litúrgia ortodoxa 

             russa). 

- Camerata Obertura  

    dir. N.Cantalejo . . . . . . . . .  . . . . . . Simfonia i coral (versió  per a orquestra) de la 

              Cantata BWV 21, J.S. Bach.  

- Capella Bach i Camerata Obertura 

    dir. M.Khupov. . . . . . . . . . . . . . . . . Credo en mi RV591, d’A. Vivaldi. 

 

- Cloenda (21.30h). 

 

 

 

 

 

  

Cor Capella Bach 



Divendres, 16 de juny, a les 16,30 h. Sala Masdexexart.  

Simfonia fantàstica. Pel·lícula francesa sobre la vida d’Hector Berlioz, dirigida per 

Christian-Jaque (1942). 

 

Diumenge, 2 de juliol, a les 19 h. Parròquia Sant Miquel dels Sants. 

200 aniversari de la gran Schubertiada.  

Primera part: Ave Maria (M.Liepina, soprano; C.Miquel, piano). Serenata i Moment 

musical nº3 (Ò.Vilaprinyó, violí; D.Comas, piano). Impromptu, op.90 nº4 

(J.G.Hernández Miranda). Rondo D 438 per a quintet de corda (Ò.Vilaprinyó i 

quartet Alla Brava).  

Segona part: Missa en sol major (E.Erra Balboa soprano, E.Espejo tenor, 

C.Pertegaz bariton) Cor Bach, D.Ximenes, piano, direcció M.Khupov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Liepina i C. Miquel J.G. Hernández Miranda 

D. Ximenes, M. Khupov, C. Miquel i D. Comas M. Khupov, E. Erra Balboa, E. Espejo i C. Pertegaz 



Dimecres, 5 de juliol, a les 20 h. Parròquia Sant Miquel dels Sants.  

Intervenció de la Capella Bach en els cants de la Missa del patró. Director 

M.Khupov. 

 

Dilluns, 17 de juliol, a les 19 h en primera convocatòria. Sala Natzaret. 

Assemblea de socis. L’acte anirà precedit per l’audició en concert d’un grup 

instrumental. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cor Bach interpretant la Missa en sol major de F. Schubert 



4 – Panegíric 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


