Dissabte, 19 d’octubre de 2019 a les 18:30h

DOMENICO SEVERIN (França)
Organista titular de la Catedral de Meaux

Dissabte, 26 d’octubre de 2019 a les 18:30h

PABLO MÁRQUEZ (Espanya)
Organista titular de la Catedral de València

Dissabte, 2 de novembre de 2019 a les 18:30h

MATTEO GOLIZIO (Itàlia)
Organista titular de la Basílica de Sant Francesc de Paula

PRESENTACIÓ
Benvolguts i benvolgudes,
Iniciam la cinquena edició del Festival Internacional d’Orgue de
Sant Francesc, una oferta musical d’alt nivell que es consolida
any rere any. És indubtable per als inquers i inqueres que
aquesta activitat és un bé d’interès cultural molt preuat. Poder
donar acollida a un festival d’aquestes característiques qualitatives i d’ordre internacional fa que Inca esdevingui un lloc de
referència per als amants dels concerts d’orgue. Prova d’això
és que aquest festival compta amb un públic fidel que repeteix i s’incrementa
a cada edició.
L’església de Sant Francesc allotjarà de nou aquest cicle i ens permetrà gaudir
del seu orgue. Crec que és rellevant remarcar aquest fet atès que tinc la ferma
convicció de que una de les millors maneres de mantenir viu el patrimoni de la
nostra ciutat és a través d’activitats culturals d’aquest tipus. En aquest sentit,
cal destacar la honrosa tasca i dedicació de l’organització i d’aquells
col·laboradors que impulsen el projecte especialment des dels seus inicis.
Enguany el cicle es trasllada de dates i podrem comptar amb un concert per a
cada fira. Els músics que hi participaran ens obsequiaran amb un repertori musical que ens permetrà gaudir de les diferents tendències geogràfiques i històriques del complex instrument que és l’orgue. Una immillorable manera de
complementar la nostra visita a les fires en un bell espai d’acollida.
Gràcies a tots i totes per participar d’aquest esdeveniment.

Alice Weber,
Regidora d’educació i cultura de l’Ajuntament d’Inca
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DOMENICO SEVERIN
Organista titular de la catedral de St. Étienne de Meaux
Domenico Severin és l’organista titular del gran orgue a la catedral de St.
Étienne de Meaux, França. És diplomat en orgue i composició organística
al conservatori B. Marcello de Venècia (Prof. Sergio de Pieri), i en Anàlisi
Musical al conservatori de Boulogne-Billancourt C.N.R., França (Prof. Naji Hakim).
Ha assistit a diverses classes magistrals d’orgue amb Michael Radulescu, Harald Vogel,
Gerd Zacher, Michel Chapuis, Marie-Claire Alain, Pierre Cogen, Daniel Roth, Arturo Sacchetti,
Luigi Ferdinanto Tagliavini, Lionel Rogg i Guy Bovet les quals li han donat una visió àmplia
del repertori d’orgue, tècnica i interpretació.
Ha actuat a multitud de festivals d’orgue arreu de tot el món: Festival Città di Treviso;
el Festival Internacional d’Orgue a Schio (Itàlia), St. Paul Catedral de Londres; Catedral de
Notre-Dame i Eglise de la Madeleine a París, la catedral de Luxemburg, el Festival Internacional d’orgue d’Oliwa i Catedral de Gdansk a Polònia, el Festival Internacional d 'orgue a la
Catedral de Barcelona, Zagabria, Croàcia, Festival Internacional d’Orgue a Timisoara
(Romania), Basílica Esztergom a Hongria, Rússia (Catedral catòlica de Moscou...), Santuari
Nacional de la Immaculada Concepció a Washington DC, Sant Patrici (Catedral de Nova
York...); i diversos recitals a la Xina, Hong Kong i al sud d’Àfrica.
El seu repertori inclou les obres d’orgue més importants des de la música antiga fins a
la compositors contemporanis. A més, promou, mitjançant recitals i enregistraments, la poc
coneguda música d'orgue italiana de finals del s. XIX i principis del XX. Ha publicat diversos
CD amb obres d'orgue de música italiana dels compositors Marco Enrico Bossi, OresteRavanello i Raffaele Manari.
També va publicar l'enregistrament complet de les obres completes de César Franck
al gran orgue de Dudelange (Luxemburg).
Ha enregistrat també música barroca a instruments històrics i orgues nous inspirats
en històrics. La seva darrera publicació és l'enregistrament complet de les Sis Trio-Sonates
de Johann Sebastian Bach. Els seus CD són publicats per Rainbow, Syriusand i Appassionato.
Com a compositor ha compost diverses obres d’orgue. També és l’autor d’un llibre
sobre la praxi històrica de la registració als orgues d’Europa.
Domenico Severin és professor d’orgue al nou Grand Orgue construït per B. Cattiaux a
Courbevoie (F), director artístic i professor de la International Organ Academy Organ’ISSIMO, i director artístic de la discogràfica Appassionato, constituïda per ell mateix.
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I CONCERT D'ORGUE
Dissabte, 19 d’octubre de 2019
ESGLÉSIA DE SANT FRANCESC a les 18:30 h

Domenico Severin (França)

PROGRAMA
Giovanni GABRIELI (1556-1612)
Fuga e canzon

Giovanni FRESCOBALDI (1583-1643)
La Bergamasca
Jan Pieterszoon SWEELINCK (1562-1621)
Variacions sobre Unter der Linden grüne
Nicolaus BRUHNS (1665-1679)
Praeludium en mi menor

Johann Jakob FROBERGER (1616-1667)
Partita Auf FbWV606
Gianantonio ALBERTON (1974)
Communion
Maurice RAVEL (1875-1937)
Pavana “per a una infanta difunta“ (transc. D. Severin)

Dietrich BUXTEHUDE (1637-1707)
Ciaccona en mi menor, BuxWV 160
Astor PIAZZOLLA (1637-1707)
Milonga de l‘Àngel (transc. D. Severin)
Johann Sebastian BACH (1685-1750)
Preludi i fuga en sol Major, BWV 541
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PABLO MÁRQUEZ
Organista titular de la Catedral de València
Organista de la Catedral de València i catedràtic de clavecí del Conservatori
Superior de València, Pablo Márquez es forma en els conservatoris de València, Tolosa, Amsterdam i La Haia, cursant els estudis de composició, orgue, clavecí i música antiga amb els professors Michel Bouvard, J. Willem
Jansen, Pieter van Dijk, Fabio Bonizzoni, Patrick Ayrton i Ton Koopman.
Ha estat guardonat amb la beca de l'Institut Valencià de la música i la prestigiosa beca
Huygens Scholarship del Ministeri d'Educació holandès. Márquez posseeix diversos premis
en concursos d'interpretació i composició, entre els quals cal destacar el Concurs Internacional d'orgue "Buxtehude" celebrat a Lübeck (Alemanya).
Músic de gran versatilitat, ha donat nombrosos concerts a Europa, EE. UU. i Japó, i ha
tengut l'oportunitat de tocar una gran varietat d'instruments històrics. El 2012 va formar el
duo Concertante a quattro amb la seva dona, l’organista japonesa Atsuko Takano, amb qui
ha realitzat diverses gires per Espanya, Suïssa, Holanda i Japó. Com a continuista col·labora
regularment amb Capella de Ministrers i amb altres ensembles especialitzats en música antiga.
Al 2018 fundà el "Cabanilles Consort", grup instrumental especialitzat en la música
espanyola i europea dels segles XVII i XVIII.
Habitualment, és requerit com a expert i assessor en diferents restauracions d'orgues
històrics. Entre els projectes més destacats es troba la reconstrucció del nou orgue d'estil
romàntic-simfònic de la catedral de València, construït el 2015 per l'orguener francès Jean
Daldosso i inaugurat amb la interpretació del concert per a orgue de F. Poulenc juntament
amb l'Orquestra de València.
Al setembre de 2017 va aconseguir el grau de doctor en Història per la Universitat de
València ( "Els orgues de la Catedral de València des dels segles XVI-XXI. Història i Evolució ")
amb la qualificació d'excel·lent "cum laude”. Com a investigador, el seu camp d'especialització està centrat en la orgueneria valenciana i la relació d'aquesta amb la interpretació històrica de l'obra de Joan Cabanilles.
Com a ponent i professor convidat, ha participat en diverses acadèmies internacionals, destacant la seva ponència a la Cornell University (New York) sobre "La influència de
l’orgueneria valenciana en l'obra orgànica de J. Cabanilles", dins el simposi "The Organ in the
Global Baroque".
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II CONCERT D'ORGUE
Dissabte, 26 d’octubre de 2019
ESGLÉSIA DE SANT FRANCESC a les 18:30 h

Pablo Márquez (Espanya)
PROGRAMA
Bach i els seus contemporanis

Johann Sebastian BACH (1685-1750)
Preludi i fuga en Sol Major, BWV 541
Herr Jesu Christ, dich zu uns wend, BWV 709
Dietrich BUXTEHUDE (1637-1707)
Passacaglia en re, BuxWV 161
Georg BÖHM (1661-1733)
Partita sobre Wen nur den lieben Gott lässt walten (7 variacions)
Johann Sebastian BACH (1685-1750)
Preludi i fuga en Re menor, BWV 539
Trio super Allein Gott in der Höh sei Her
Preludi i fuga en do Major, BWV 566
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MATTEO GOLIZIO
Organista titular de la Basílica de Sant Francesc de
Paula
Diplomat en Composició d’orgue i orgue, instruments
antics de teclat i educació musical al conservatori
“Stanislao Giacomantonio ”de Cosenza.
Graduat amb la màxima qualificació en Arts, música i espectacles a la Universitat de Calàbria.
És organista al santuari de San Francesco di Paola, a Paola (CS), des de fa més de vint anys.
Ha enregistrat diversos CD amb grups corals i diversos conjunts orquestrals. Ha donat molts
de concerts amb motiu de la inauguració de nous orgues o orgues restaurats.
Ha participat en nombrosos festivals d’orgue d’àmbit nacional (Calàbria, Sicília, Puglia, Lazio,
Toscana, Abruzzo, Emilia Romagna, Lombardia, Trentino Alto Adige, etc.) i internacionals
(Suïssa, Alemanya, Àustria, Espanya, Principat d'Andorra, Dinamarca, EUA, etc.).
Realitza cursos i / o màsters regularment en orgue italià del segle XIX en conservatoris estatals o acadèmies privades.
Està fortament compromès amb l’estudi i la recuperació del patrimoni històric organístic del
seu territori.

7

III CONCERT D'ORGUE
Dissabte, 2 de novembre de 2019
ESGLÉSIA DE SANT FRANCESC a les 18:30 h

Matteo Francesco Golizio (Itàlia)

PROGRAMA
Theodore DUBOIS (1837-1924)
“Sept Petites pieces pour orgue”
Prelude
Cantilene Religieuse
Marcietta
Interlude
Priere
Postlude-cantique
Marche-sortie
Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791)
Andante en Fa, KV 616
Johann Sebastian BACH (1685-1750)
Piece d‘orgue (fantasia en sol major), BWV 572
Wilhelm Friedrich Ernst BACH (1759-1845)
Toccata
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DISPOSICIÓ DELS REGISTRES DE L’ORGUE
Gerhard Grenzing, 2002

I Teclat (Orgue Major)
1. Flautat
2. Octava
3. Nasard en 12ª
4. Nasard en 17ª
5. Plens

Pedal
8’
4’
2 2/3’
1 3/5’
III

10. Contrabaix
11. Contres
12. Bombarda
13. Trompeta
Accessoris

II Teclat (Positiu)
6. Bordó
7. Flauta xemeneia
8. Quinzena
9. Oboè (expressiu)

14. I a Pedal
15. II a Pedal
16. II-I Tiples
17. II-I Baixos

8’
4’
2’
8’

2 teclats de 56 notes i pedal de 30 notes
Nombre total de tubs: 700
Afinació: a=440 Hz
Temperament: Bach-Kellner (amb modificacions)

9

16’
8’
16’
8’

TRAJECTÒRIA DEL FESTIVAL
Organistes participants per països
ESPANYA
Bartomeu Manresa (2015), organista de la Parròquia de Santa Creu (Palma)
Jordi Vergés (2015), organista de la Catedral de Tarragona
Bartomeu Veny (2015), organista emèrit de la Catedral de Mallorca
Maria Nacy (2016), professora d’orgue del Conservatori de Barcelona
Arturo Barba (2016), organista de la Companyia de Jesús a València
Rafel Riera (2017), organista del Santuari de Lluc
Arnau Reynés (2018), organista de la Basílica de Sant Francesc (Palma)
Francisco Javier López (2018), organista de la Catedral d’Àvila
BÈLGICA
Ignace Michiels (2016), organista de la Catedral de Bruges
ITÀLIA
Alessandro Bianchi (2016), organista basílica de Sant Paul a Cantú
Matteo Venturini (2017), organista de la Catedral de San Miniato
Daniele Dori (2018), organista de la Catedral de Florència
FRANÇA
David Cassan (2017), organista de l’oratori del Louvre a París
Johann Vexo (2018), organista del cor Cadedral de Notre Dame de París
SUÏSSA

Willibald Guggenmos (2017), organista de la catedral de St. Gallen
RÚSSIA
Liudmila Matsyura (2015), organista de la Catedral d’Alcalá de Henares
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ORGANITZACIÓ

AMB LA COL·LABORACIÓ DE
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