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1 – Salutació de la presidenta 
 
 

 

Estimats socis i sòcies, 

 

Aquesta carta va adreçada a vosaltres, com a 

nova presidenta de la Societat Bach de Sant 

Miquel dels Sants.  

 

L’any passat vaig assumir el càrrec en funcions 

a causa del delicat estat de salut del meu 

predecessor i amic entranyable Eduard Mañé. 

Durant aquest temps, hem passat moltes hores 

junts que han servit per orientar-me en aquest 

nou repte que tinc per endavant. 

 

Així doncs, és la meva responsabilitat continuar 

amb una Societat alegre, amb socis engrescats i feliços de les activitats que duem a terme. 

 

La nostra Missió és interpretar música barroca i, especialment, l’obra de Johann Sebastian Bach. 

La nostra Visió és donar-nos a conèixer més enllà de les nostres fronteres i compartir experiències 

amb altres entitats. 

 

Per això, tenim un web actiu on es poden consultar els concerts de cant coral i instrumentals 

organitzats per la Societat Bach, documentació rellevant com els Estatuts de la Societat i el 

Reglament de Règim Intern, el calendari d’activitats del curs, enllaços d’interès, anuncis d’activitats 

properes a nosaltres, així com un apartat privat per als cantaires dels cors i per a la Junta Directiva. 

 

Per fer realitat la nostra difusió a través de les xarxes socials també hem creat el Facebook de la 

Societat Bach, on anunciem els nostres concerts i els dels grups d’amics i afins a la nostra Societat. 

Us convidem a participar-hi. 

 

Vull agrair a cadascun i a cadascuna de vosaltres la vostra aportació per fer viable la Societat Bach 

amb uns valors de respecte i compromís per la música. 

 

 

 

Cèlia Miquel Jaureguibeitia 

Presidenta de la Societat Bach de Sant Miquel dels Sants 
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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 la 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 església, on s’interpretaren, entre d’altres 

composicions d’aquest autor, la Passió segons Sant Mateu, la Passió segons Sant Joan, la Missa 

en si menor, el Magnificat, l’Oratori de l’Ascensió i, el desembre del 2004, l’Oratori de Nadal en 

versió íntegra. L'èxit obtingut en aquesta última interpretació i la il·lusió de poder continuar fruint 

amb la música del mestre alemany van ser els impulsors principals per a la creació d'aquesta 

societat, amb la finalitat d'honorar la seva obra. 

 

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

d’inscriure’s 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 núm. 7 de Mozart. I, tot i que no es tracta de música coral, 

l'any 1992, també a 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 

etcètera. 
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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 cor 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 dirigit per Markus Schicora, interpretaren 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 el seu rector Mn. Joaquim Vives, també músic, 

i el diaca 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 va portar 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 Eugeni 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, es va repetir novament el dissabte de Passió de 2014 a 
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la Cripta de la Sagrada Família, plena de gom a gom i amb Mn. Lluís Bonet, rector, seguint la 

partitura. 

 

 

Objectiu 
 

L'objectiu de la Societat Bach, tal com consta als 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'un web i d’un Facebook propis per a la comunicació amb els associats 

i amants de la música de Bach. 

• Col·laboració amb l’Orquestra Camerata Obertura de la Sagrada Família, si escau, i 

amb d’altres instrumentistes o grups orquestrals sempre que cal. 

 

 

Junta Directiva 
 

Tal com es va explicar a l’Assemblea General de socis celebrada el 16 de juliol de 2018,  

corresponia la renovació dels següents càrrecs: president, secretari, vocal representant del Cor, i 

un altre vocal, i també calia ratificar els dels vicepresidents 1r. i 2n. A banda, com a conseqüència 

del comiat de l’Eduard Mañé i de la M. Àngels Godina, era necessari cobrir també les vacants que 

deixaven. 

 

La Junta va proposar una nova estructura que va quedar aprovada per unanimitat en l’Assemblea 

General. Per tant, la composició de la nova Junta Directiva ha quedat com s’indica a continuació: 

 

Presidenta:       Cèlia Miquel  fins al 2022 

Vicepresident 1r. i representant de la Capella:  David Comas  fins al 2020 

Vicepresidenta 2a.:      Karola Blanco  fins al 2020 

Secretari:       Agustí Casals  fins al 2022 

Tresorer:       Miquel Tort  fins al 2020 

Vocal representant del Cor:     David Forner  fins al 2022 

Nou vocal:       Gonçal Luna  fins al 2022 

Vocal director:       Murat Khupov  

Vocal prevere:       Mn. Antoni Babra 
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Renovació presidencial 
   

Tal com ja es va fer palès a l’Assemblea General de l’any 2017, la Cèlia Miquel va acceptar el 

càrrec de presidenta amb caràcter de provisionalitat. Al cap d’un any, moment en què l’Eduard 

Mañé decideix fermament la seva “jubilació”, la Cèlia assumeix el càrrec de manera definitiva, 

amb el benentès que aquest caràcter definitiu ho és per a un període de quatre anys 

renovable, segons consta en els Estatuts vigents, i sempre que els socis li mantinguin la 

confiança amb la seva aprovació. 

 
La Cèlia Miquel Jaureguibeitia va rebre formació musical com a pianista. Cursà estudis 

musicals superiors a les Escoles Teresianes de Gràcia i al Conservatori de Música de la 

Diputació de Tarragona. Paral·lelament, rebé formació també en un camp ben diferent, com 

és l’enginyeria química. Titulada per l'Institut Químic de Sarrià, ha exercit i exerceix la seva 

carrera industrial en el sector farmacèutic, en llocs d'alta responsabilitat tècnica.  

 

No ha descuidat mai, però, la seva formació musical i d'una manera o altra ha mantingut 

lligams amb la seva vocació artística. Interessada pel món coral, ha fundat i dirigit petites 

agrupacions de música vocal entre treballadors dels diversos centres de què consta l'empresa. 

Treballa a Malgrat de Mar en una companyia multinacional, cosa que l'obliga a viatjar amb 

una certa freqüència, i viu a Llinars del Vallès, però durant uns quants anys va ser veïna del 

nostre barri, Gràcia, amb prou vinculació amb la Parròquia de Sant Miquel dels Sants.  

 
Ha fet concerts de piano i d'orgue, canta de soprano al Cor Bach, on actua de pianista i també 

d’auxiliar de direcció, juntament amb en Jordi Domènech. Ha realitzat diverses interpretacions 

tot acompanyant música clàssica i de jazz. Dona amb criteris d'empresa, de caràcter i 

sensibilitat especials, dotada d'una ampla capacitat organitzativa i de treball, i de facilitat per 

connectar amb les persones, intel·ligent i emprenedora, la Cèlia ha acceptat el repte de dur la 

Societat Bach per nous viaranys, després d'haver-se experimentat en tasques de direcció i 

recursos humans tot formant part de la Junta Directiva de la Societat Bach durant uns quants 

anys.  
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3 – Resum d’activitats del curs 2017-2018 
 
 
Dimarts, 1 d’agost de 2017 (17.30h). Residència sacerdotal Sant Josep Oriol.  

 

Concert de música sacra a càrrec de Josep-Lluís Viladot a l’orgue i Ingrid Kuntzmann al 

violoncel.  

Interpretació del Via Crucis de Franz Liszt. 

 

 

Dissabte, 16 de setembre de 2017 (18.30h). Sala d’actes de Sant Miquel dels Sants. 

 

Amb motiu del 115è aniversari de la 

primera actuació en públic d’Eduard 

Toldrà, a l’edat de 7 anys, es dugué a 

terme un concert amb una selecció de 

cançons romàntiques d’aquest 

compositor.  

 

Dels Sis sonets per a violí i piano, 

Sonetí de la rosada; Ave Maria; 

Oració de maig; La font. Del quartet 

de cordes Vistes al mar (Evocacions 

poètiques) (arranjament per a violí i 

piano a cura de J. Vilaprinyó), La ginesta; Allà a les llunyanies de la mar; La mar estava 

alegre aquest matí.  

 

Intèrprets: Jordi Vilaprinyó (piano) i Òscar Vilaprinyó (violí). 

 

 

Diumenge, 8 d’octubre de 2017 (18h). Església de Sant Miquel dels Sants. 

 

Música de la Reforma i de la Contrareforma. El barroc catòlic versus el barroc protestant. 

Pau Rodríguez a l’oboè, Saleta Suárez a la flauta i Izumi Kando a l’orgue van interpretar 

composicions d’autors del segle XVIII i d’un autor contemporani. 

 

Del barroc protestant: 

. Johann Sebastian Bach, Concert per a oboè d’amore en la major, BWV 1055 

. Wilhelm Friedemann Bach, Duetto per a dues flautes núm.1 en mi menor, Fk 54 

. Carl Philipp Emanuel Bach, Trio sonata en re menor per a flauta, oboè i continu, Wp 141 

 

Del barroc catòlic: 

. Joan Baptista i Josep Pla i Agustí (germans), Trio sonata núm.16 en la menor 
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El modern protestant vist per un 

compositor modern catòlic 

(libanès): 

 

Naji Hakim, Tres variacions per a 

flauta i orgue, sobre Wie schön 

leuchtet der Morgenstern, i 

Meditació (de Mit seinem Geist -

variacions sobre Ein feste Burg-). 

 

 

 

 

Dijous, 2 de novembre de 2017 (20h). Església de Sant Miquel dels Sants. 

 

Participació del Cor Bach, dirigit per Murat Khupov i amb acompanyament de piano per 

part de M. Dolors Ximenes, en la Missa de difunts.  

- Kyrie, Sanctus i Agnus Dei de la Missa en sol major de Franz Schubert. 

 

 

Dissabte, 18 de novembre de 2017 (17.30h). Sala d’actes de Sant Miquel dels Sants. 

 

Concert barroc en honor a Santa Cecília, patrona dels músics. Àngel Villagrasa (espineta 

i direcció), Lluna Pindado (veu), Melissa Jõesaar (violí barroc) i David Gutiérrez (traverso) 

oferiren un extraordinari concert amb instruments d’època. 

 

Obres: 

- Domine Deus, del Gloria, RV 589 i Gloria, RV 588, d’A. Vivaldi 

- Partita n. 2 per a violí i baix continu, TWV 41:G2, de G. Ph. Telemann 

- Lascia ch’io pianga, de Rinaldo, i Ombra mai fu, de Xerxes, de G. F. Händel 

- Bist du bei mir, BWV 508, Aria de les Variacions Goldberg, BWV 988, i una selecció de 

l’Ofrena Musical, BWV 1079, de J. S. Bach 

- Sonata per a traverso i baix continu, Wq 123, de C. Ph. E. Bach  

 

 

Diumenge, 26 de novembre de 2017 (12.15h). Basílica de la Mare de Déu de Montserrat. 

 

La Capella Bach va fer una Ofrena musical a la Mare de Déu de Montserrat. El cor cantà just 

després que ho féu l’Escolania: 
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- Velitxàem Tià,  

  de la litúrgia ortodoxa russa 

 

- Christus factus est, 

  de Felice Anerio 

 

- O gloriosa Virginum, 

  de Felip Pedrell 

 

 

 

 

Dissabte, 16 de desembre de 2017 (20h). Església de Sant Pere de les Puel·les. 

 

Participació de la Capella Bach en un concert a benefici de la Marató de TV3. Dirigida per 

M. Khupov i amb acompanyament de piano per part de C. Miquel, la Capella va interpretar 

una selecció d’obres breus del seu repertori: 

 

- Christus factus est, de Felice Anerio 

- Velitxàem Tià, de la litúrgia ortodoxa russa 

- O gloriosa Virginum, de Felip Pedrell 

- In Paradisum, del Rèquiem, de Gabriel Fauré 

 

 

Diumenge, 17 de desembre (19.15h). Església de Sant Miquel dels Sants.  

 

Concert d’Advent. Cor Bach dirigit per Murat Khupov.  

Solistes: Montserrat Ruiz (soprano), Raimon Sucarrats (tenor) i Cesc Bozzo (baix) 

Pianistes: M. Dolors Ximenes i David Comas 

 

Obres de J. S. Bach: 

 

- “Fallt mit Danken, fallt mit Loben”, cor d’obertura de la 4a. Cantata de l’Oratori de Nadal, 

BWV 248/4 

- “Nun komm, der Heiden Heiland”, Cantata BWV 61  

- “Wie soll ich dich empfangen?” (Si el món és ple de gebre), coral n. 5 de la Cantata 

BWV 248/1  

 

Cançons tradicionals de Nadal: 

 

- El noi de la mare 

- Fum, fum, fum 
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         Imatges diverses del concert d’Advent 

 
 
 
Diumenge, 7 de gener de 2018 (17.30h). Sala Masdexexart de Sant Miquel dels Sants.  
 

Recital de guitarra en el 150è aniversari de la mort de Bonaventura Bassols, a càrrec de 

Jordi Codina. Miniatures, del Renaixement als nostres dies:  

 

Lluís del Milà, Pavana VI; Ferran Sors, Estudi en mi major, op.35, núm.8 i Estudi en la 

major, op.35, núm.17; Francesc Tàrrega, Llàgrima; Miquel Llobet, El testament d’Amèlia 

(harm.) i Cançó del lladre; Daniel Fortea, Havanera (versió); João Pernambuco, Sons de 

carrilhoes; Federico Moreno-Torroba, Cancioncilla; Gracià Tarragó, El cant dels ocells 

(harm.) i Tonadilla; Abel Fleury, Milongueo del ayer; Luiz Bonfá, Manhã de Carnaval (arranj. 
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de M. Villanueva); Lleonard Balada, Mini II; Leo Brouwer, Un día de noviembre; Maria 

Linnemann, Canzone d’amore i Jasmine; Glòria Villanueva, Havanera i Bluette.  

 

 

Diumenge, 21 de gener de 2018 (17.30h). Església de Sant Miquel dels Sants.  
 

Concert amb motiu de l’acte ecumènic celebrat a la Parròquia de Sant Miquel. Capella 

Bach dirigida per M. Khupov. Solistes (orgue, veus i piano). 

 

 

 

 

 

Programa: 

 

- A l’Esperit Sant, Timothy Reer/Herbert Howells (orgue: Eduard Mañé) 

- O Gloriosa Virginum, Felip Pedrell (Capella Bach)  

- Christus factus est, Felice Anerio (Capella Bach) 

- Sancta Mater, istud agas de l’Stabat Mater, Pergolesi (veus: Núria Bort i Gladys Joselin 

González, piano: David Comas) 

- Vetxeri tvoeià, A. Lvov (Capella Bach) 

- Mille regretz, J. des Prez (Capella Bach) 

- In Paradisum del Rèquiem, G. Fauré (Capella Bach i piano: Cèlia Miquel) 

- Himne de la Reforma, Martin Luther (orgue: Eduard Mañé) 

 

  

Diumenge, 4 de febrer de 2018 (18.30h). Sala d’actes de Sant Miquel dels Sants. 

 

Retrats femenins (idea de J. Ll. Viladot). Concert de música amb noms de dona, amb motiu 

de la celebració de Santa Àgata, patrona de les dones. S’interpretaren peces de diversos 

compositors, dedicades a dones.  
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El programa, molt divers, estigué format per obres de: J. S. Bach, Menuet, BWV Anh. 116 

(de Notenbüchlein für A. Magdalena); L. v. Beethoven, Für Elise, WoO 59; V. Bellini, Torna, 

vezzosa Fillide (de 15 composizioni da Camera); S. Joplin, Bethena; G. Holst, Venus (de 

The Planets, op.32); J. Ribas, Rosó (Cançó d’en Blai, de Pel teu amor); J. Cage, Ophelia; 

L. Bernstein, Maria (de West Side Story); Chick Corea, Ballad for Anna; H. Skempton, One 

for Martha, and One for Molly; L. Einaudi, Julia (de Eden Roc); P. Salicrú, A Lídia (estrena) 

i Alba (guitarra sola, interpretada per l’autor); J. Ll. Viladot, Passacaglia-Blues, op.9 (per a 

la Laura), precedit d’un fragment de Play piano núm.10 (für Yuko) de F. Gulda; Ò. 

Vilaprinyó, Rosa (estrena de la versió per a piano sol).  

  

Intèrprets: Josep-Lluís Viladot (piano), Òscar Vilaprinyó (violí), Aurèlia Pessarrodona 

(soprano), Paul Armendares (tenor) i Pere Salicrú (guitarra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              

 

Moments de les Intervencions de Josep-Lluís Viladot, Paul Armendares, Aurèlia 

Pessarrodona i Pere Salicrú 

 
 
 
Diumenge, 10 de març de 2018 (21h). Església Sant Miquel dels Sants.  

 

En la vigília de la Dominica laetare i amb motiu del 333è aniversari del naixement de 

Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel i Domenico Scarlatti, Jordi Pajares (orgue) 

i Ana Brendemühl (flauta) interpretaren les obres següents: 
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J. S. Bach, Preludi i Fuga en la 

menor, BWV 543; G. F. Händel, 

Sonata núm.3, op.1; F. Liszt, 

Preludi i Fuga sobre el nom de 

BACH; J. S. Bach, Sonata BWV 

1020.  

 

 

 

 

 

Dimarts, 20 de març de 2018 (17.30h). Residència sacerdotal Sant Josep Oriol.  

 

Concert de música sacra: Les set paraules de Jesús a la creu, de Franz Joseph Haydn, en 

versió per a piano de J. Ll. Viladot. 

 

 

Dijous, 12 d’abril de 2018 (18.30h). Sala Masdexexart de Sant Miquel dels Sants.  

 

“Triple commemoració: G. P. Telemann (250), S. Joplin (100), Z. Kodály (50)” . 

Conferència a càrrec d’Eduard Mañé i passi en vídeo del Concert for trumpet in D, de G. 

P. Telemann (David Guillen a la trompeta), The best of Scott Joplin, i Dances of Galanta, 

de Zoltan Kodály. 

 

 

Dissabte, 28 d’abril de 2018 (18h). Església Sant Miquel dels Sants.  

 

Concert de Pasqua a càrrec de la Capella Bach i del Grup instrumental de cambra 

Jomenrosc. 

 

A la 1a. part, la Capella Bach interpretà a cappella diverses peces: O gloriosa Virginum, de 

Felip Pedrell; Mille regretz, de Josquin des Prez; Christus factus est, de Felice Anerio; 

Vetxeri tvoeià (Del vostre Sant Sopar), d’Aleksei Lvov; i després, In Paradisum (del 

Rèquiem), de Gabriel Fauré, amb acompanyament al piano de Cèlia Miquel. 

 

A la 2a. part, el Grup de cambra Jomenrosc interpretà Les set últimes paraules de Jesús a 

la creu (Introducció i Terratrèmol final), de Franz Josep Haydn, i Ave Maria (versió 

instrumental), de Giuseppe Verdi.  

 

A la 3a. part, ambdues formacions, dirigides per Murat Khupov, interpretaren conjuntament 

Der Gerechte kömmt um (Els justos pereixen), de Johann Sebastian Bach, basat en el 
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motet Tristis est anima mea (La meva ànima està trista) atribuït a Johann Kuhnau. Entre 

d'altres modificacions, Bach va afegir-hi l’acompanyament instrumental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissabte, 5 de maig de 2018 (20.30h). Església dels Pares Carmelites Descalços.  

 

El concert anterior es va repetir en 

aquesta església de Barcelona, amb 

l’afegitó de la peça Though Philomela 

lost her Love, de T. Morley, a la 1a. 

part.  

 

Aquest concert es va fer en benefici de 

Per l’altre cor cremat, associació que 

vetlla per l’anomenat Quart Món, 

aquella gent que es troba immersa en 

alguna situació de marginació. 

 

 

 

Diumenge, 20 de maig de 2018 (18h). Sala d’actes de Sant Miquel dels Sants. 
 

Homenatge a Teresa Casas i Bayer, pianista, organista i ànima d’una família de músics, 

amb motiu dels seus pròxims 95 anys. Ella mateixa interpretà personalment diverses peces 

per a piano sol i d’altres conjuntament amb el seu nét Òscar Vilaprinyó (violí i piano) i amb 

el seu gendre Jordi Vilaprinyó (piano). 

 

Luis Leandro Mariani, Al pie de la reja; Gaspar Espinosa de los Monteros, La Moraima; 

Wolfgang Amadeus Mozart, Marxa turca (de la Sonata K 331); Ludwig van Beethoven, 

Andante (arranjament de la 5a. Simfonia); Johann Sebastian Bach, Preludi (de la 3a. 

Partita); Johannes Brahms, Dansa hongaresa núm. 5; Franz Liszt, Rapsòdia hongaresa; 

Vittorio Monti, Czardas; Emmerich Kalman, Grüss mir mein Wien (Saluda la meva estimada 

Viena); Jean Paul Martini, Plaisir d’amour (Plaer d’amor); Vicent Youmans, Orquídeas a la 
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luz de la luna; Harold Arlen i Ted Koehler, Stormy Weather (Temps tempestuós); Carlos 

Gardel, Por una cabeza; Casimiro Alcorta, Choclo (piano a 4 mans).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Teresa i l’Òscar. A la pàgina web es pot veure el vídeo íntegre de l’actuació. 

 

 

Dissabte, 30 de juny de 2018 (21h). Cripta de la Parròquia de la Sagrada Família.  

 

 Concert de fi de curs: 

-   Cor Bach 

-   Solistes: Māra Liepina (soprano), Liubov Kravchenko (contralt) i Jordi 

Jiménez (baix) 

-   Orquestra Camerata Obertura, dir. Nacho Cantalejo 

-   Director: Murat Khupov 

 

Credo de la Missa en si menor,  BWV 232, de Johann Sebastian Bach. 

 

 

Diumenge, 1 de juliol de 2018 (19h). Església de Sant Miquel dels Sants.  
 

Repetició del concert de fi de curs a la Parròquia de Sant Miquel, coincidint amb 

l’homenatge que es va fer a l’Eduard Mañé i a la seva esposa M. Àngels Godina amb motiu 

del seu comiat (àmplia informació en el capítol 4 d’aquesta Memòria). 

 

 

Dijous, 5 de juliol de 2018 (20h). Església de Sant Miquel dels Sants.  

 

Intervenció de la Capella Bach en els cants de la Missa del Sant Patró. Director, M. Khupov;  

D. Comas, orgue. 

 

Obres: F. Anerio, Christus factus est; A. Lvov, Vetxeri tvoeià (Del vostre Sant Sopar); J. 

Cererols (400è aniversari del seu naixement), Adoro te devote (versió per a orgue).  
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Dilluns, 16 de juliol de 2018 (19.30h). Sala Natzaret de Sant Miquel dels Sants. 

 

Assemblea General Ordinària de socis. L’acte anà precedit per la projecció, a la sala 

Masdexexart, a les 18h, de fragments de la pel·lícula Oliver, amb comentaris d’Eduard 

Mañé. Aquesta film, dirigit pel director nord-americà Oliver Reed ara fa 50 anys, està 

considerada la millor versió musical del conte Oliver Twist de Charles Dickens. 
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4 – Acte de comiat de l’Eduard Mañé i de la M. Àngels Godina 

 
 

 

 
L’1 de juliol de 2018, coincidint amb la segona interpretació del Credo de la Missa en si menor de 

Johann Sebastian Bach, per part del Cor Bach, a la Parròquia de Sant Miquel dels Sants va tenir 

lloc un emotiu homenatge a Eduard Mañé Sesé i a M. Àngels Godina Ramos, ambdós fundadors 

de la Societat Bach, amb motiu de la seva “jubilació” de la Junta directiva com a president i 

vicepresidenta, respectivament. 

 

Intervencions de Lluís Anglada, Helena Mañé i Cèlia Miquel 
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En l’acte es van fer tres parlaments. En les intervencions, en Lluís Anglada i la Cèlia Miquel van 

fer un esbós de la història de la Societat d’ençà que es va fundar, el 15 de març del 2005, i van 

lloar la immensa tasca duta a terme des de llavors, tant per l’Eduard com per la M. Àngels.  

 

En l’endemig, l’Helena Mañé, filla dels homenatjats, ens va sorprendre amb un discurs envoltat 

d’una tendresa i una sensibilitat que va arribar als cors de totes les persones que formàvem part 

del públic i que havíem omplert el Temple de gom a gom. Ens va parlar de com els seus pares 

vivien la música, especialment la de Bach, i de com li havien fet viure a ella mateixa quan era 

petita; de com se les manegaven per organitzar els grans esdeveniments, amb tota la dedicació i 

temps que això requeria, i de les innombrables hores en què Bach estava present en els altaveus 

de casa seva. 

 

 

A continuació se’ls va lliurar una 

placa com a recordatori d’aquest 

homenatge, amb l’agraïment 

per haver-nos transmès durant 

tots aquests anys la seva passió 

per la música. També se’ls va 

obsequiar amb un llibre en 

paper pergamí, amb el recull de 

tots els escrits i anàlegs que, a 

títol individual, els socis van 

voler dedicar-los. 

 

 

Acte seguit, el Cor Bach 

acompanyat per l’Orquestra 

Camerata Obertura, dirigits 

per Murat Khupov, van 

interpretar l’esmentat Credo 

de la Missa en si menor de 

Bach de manera magistral. 

 

 

 

 

 

 

Vam comptar també amb les intervencions dels solistes: 
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      Māra Liepina (soprano) 

        Liubov Kravchenko (contralt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

             

      

        

           i Jordi Jiménez (baix) 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Admirables Eduard i M. Àngels, 
 

Sense vosaltres no haguéssim pas pogut gaudir d’aquestes estones musicals tan intimes que ens 

heu anat oferint, ni tampoc d’aquells moments de tanta intensitat emocional com foren les 

Maratons dels anys 2015 i 2016. No haguéssim fruït amb l’extens repertori de música de cambra, 

amb formacions instrumentals tan diverses, ni tampoc amb els solistes que tantes vegades ens 

han fet vibrar amb el seu art particular. I, sobretot, no haguéssim pogut escoltar –els uns−, ni 

participar –els altres− en els dos magnífics cors (Cor Bach i Capella Bach) que al seu torn 

constitueixen la insígnia de la Societat. 

 

I tantes, i tantes altres coses… 
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Des de la Junta directiva, doncs, en representació del conjunt de socis de la Societat Bach de Sant 

Miquel dels Sants, us agraïm tota aquesta vostra intensa dedicació i, malgrat el relleu i el descans 

que indubtablement us mereixeu, desitgem i esperem que per molts i molts anys més puguem 

seguir comptant amb les vostres decisives aportacions (els vostres consells, les vostres opinions, 

els vostres coneixements i el vostre amor a la música amb majúscules) a la Societat Bach, que tan 

generosament vau fundar ja fa més de 13 anys.  
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5 – Proposta per al proper curs 2018-2019 

 
 
A l’Assemblea General es va informar de la proposta d’activitats per al curs 2018-2019 i els criteris 

emprats per a la seva confecció. A continuació s’indica la llista d’aquestes activitats, tenint en 

compte que queden alguns aspectes pendents de reconsideració, tant pel que fa a les obres 

programades com als músics i grups instrumentals que hi figuren. Lògicament, a més de les 

modificacions que puguin sorgir, aquesta llista es podrà anar ampliant al llarg del curs. 

 

 

Novembre  
• Dia 2 (Temple), divendres, 20h: Cor Bach. Murat Khupov, director.  

 Participació litúrgica en la Missa de les ànimes i pregària per als socis difunts.  

 

Desembre 
• Dia 1 (Sala d’actes), dissabte, 18h: Concert d’aniversaris (400a Joan Cererols i de 

José Marín, 350a de François Couperin, 200a de Charles Gounod, 160a d’Eugène 

Ysaÿe, 110a d’Olivier Messiaen, 90a de Karlheinz Stockhausen, 120a de Gorge 

Gershwin, 100a de Claude Debussy, 100a de Leonard Bernstein, 90a d’Ennio 

Morricone, 80a de Dave Alexander, 70a d’Andrew Lloyd Webber).  

Obres dels compositors homenatjats. A càrrec de Raúl Sandín, guitarra; Josep-

Lluís Viladot, piano i positiu; Òscar Vilaprinyó, violí, i Maria Guirado, veu.  

• Dia 16 (Temple), diumenge, 18h: Concert de Nadal. 

Cor Bach i Capella Bach, amb acompanyament de piano. Murat Khupov, director.  

 

Abril 

• Dia 27 (Sala d’actes), dissabte, 18h: Compositors romàntics i flautes barroques.  

1a. part. Obres de compositors romàntics que van viure lluny d’on van néixer: 

Ludwig van Beethoven (Alemanya−Àustria), César Franck (Bèlgica−França), 

Edward Elgar (Anglaterra), Claude Debussy (França−Rússia−Itàlia), Arthur 

Honegger (Suïssa−França), Ernest Bloch (Suïssa−Estats Units), Paul Hindemith 

(Alemanya−Estats Units), Hans Erich Apostel (Alemanya−Àustria), Enric Riu 

(Catalunya−Estats Units), Peter Maxwell Davies (Anglaterra−Escòcia). 

2a. part. Conjunt de flautes barroques. 

Intèrprets: Ingrid Kuntzmann, violoncel; Ramon Folgado, clarinet; Josep-Lluís 

Viladot, piano; flautes barroques. 

 

Maig 

• Dia 11 (Temple), dissabte, 18h: Concert de Primavera. 

Magnificat de Francesco Durante (atribuït a Giovanni Battista Pergolesi) i d’altres 

obres a cappella. 

Intèrprets: Capella Bach i Grup de cambra Jomenrosc. Murat Khupov, director. 

• Dia 18 o 25 (Església del Carme, Girona), dissabte, matí (a confirmar). 

Concert de la Capella Bach (Murat Khupov, director), en el marc de les festes 

“Girona, temps de flors”. 
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Obres diverses del seu repertori, a cappella o amb acompanyament de piano 

(David Comas). 

• Dia 26 (Centre Catòlic de Sants), diumenge, 18h: Concert de Pasqua. 

Salm XVIII de Benedetto Marcello i Magnificat de Durante / Pergolesi. 

Intèrprets: Cor Bach, Capella Bach i Grup de cambra Jomenrosc. Murat Khupov, 

director. 

 

Juny 

• Dia 29 de juny (Temple), dissabte, 18h: Concert de fi de curs.  

El mateix programa que el concert de Pasqua. 

Intèrprets: Cor Bach, Capella Bach i Grup de cambra Jomenrosc. Murat Khupov, 

director. 

 

Juliol 

• Dia 5 de juliol (Temple), divendres, 20h: Capella Bach. Murat Khupov, director. 

Participació litúrgica en la Missa del Patró Sant Miquel dels Sants (Ofertori i 

Postcomunió).  

• Dia 8 o 15 de juliol (Sala Natzaret), dilluns, 19.30h: 14a. Assemblea General 

Ordinària de la Societat Bach. 

 

 

 

A més de les grans obres esmentades en la llista prevista d’activitats, s’inclouran d’altres peces 

en el programa de treball de les dues formacions corals, les quals s’aniran assajant al llarg del curs 

per ser interpretades en els diversos concerts. Així, el repertori per al curs vinent, tot i susceptible 

de canvi a criteri del director, queda conformat tal com segueix. 

 

 

Programa del Cor Bach: 

• Salm XVIII, de Benedetto Marcello (1686-1739)  

• Panis angelicus, de César Franck (1822-1890) 

• Tollite hostias, i Ave verum, de Camille Saint-Saëns (1835-1921)  

• Madrigal, de Gabriel Fauré (1845-1924) 

  

 

Programa de la Capella Bach:  

• Magnificat, de Francesco Durante (1684-1755)/Giovanni Battista Pergolesi (1717-

1736) 

• Adoro te devote i Et incarnatus est, de Joan Cererols (1618-1680) 

• L’oració d’anar-se’n al llit, de Ricard Lamote de Grignon (1899-1962)  

• Au joli bois, de Claude de Sermisy (1490-1562) 

• The Lord bless you, de John Rutter (n.1945) 


