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 Modest Moreno i Morera, nascut a la Comtal Vila de Ripoll (Ripollès, Girona), ha estat professor 
d’Orgue, Història de la Música i Llenguatge Musical del Conservatori Professional de Música de Vic. Des de 1978 
exerceix com a organista al Reial Monestir de Santa Maria de Ripoll, tot i que el 26 de juny de l’any 2000 fou 
nomenat Organista Titular del Santuari de la Mare de Déu de Núria per l’arquebisbe d’Urgell i copríncep d’Adorra, 
Mons. Dr. Joan Martí i Alanis. 
 

 En els inicis de la seva formació musical va ser determinant l’amistat amb el qui ell reconeix com el seu únic 
mestre, el P. Dom Gregori M. Estrada i Gamissans, monjo de Montserrat (1918-2015), organista, gregorianista, 
musicòleg i compositor, que el va impulsar cap a l’estudi de l’orgue. Al Conservatori Superior Municipal de Música 
de Barcelona va obtenir la titulació d’orgue. És diplomat en Didàctica de l’Educació Musical per la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED), i el 2004 li van atorgar el  certificat de col·laborador, com a organista i 
ponent, de les «1as.Jornadas sobre el Arte de la Organería: Construcción, conservación y restauración de órganos e 
España», del Instituto del Patrimonio Histórico de España (IPHE). 
 

 Les seves interpretacions segueixen les directrius del P. Gregori Estrada: «El ritme gregorià és un ritme 
lliure. Per entendre’l s’ha de prescindir de l’educació que tenim actualment de la mesura, del compàs o del ritme 
isòcron. [...] La notació rítmica gregoriana presenta gran riquesa de matisos expressius que sobrepassen la nostra 
escriptura musical moderna. [...] Per això les execucions i això val per a tota interpretació històrica de la música del 
passat poden pecar tant de servilisme musicològic sense vida, com de manca de musicalitat: tant de falta 
d’adaptació a l’ambient actual com de desconeixement de la musicologia. Cal no oblidar ni la història, ni la 
musicalitat, ni la sensibilitat artística. [...] La varietat d’interpretacions pot ajudar a matisar millor. L’actualització 
del gregorià, com de tota música, demana la llibertat total dels intèrprets, i una bona part de la creativitat 
expressiva, sense la qual l’execució seria morta. Les execucions de cant gregorià són també avui dia molt útils, per a 
l’educació i l’augment de la cultura musical.» (Interès de l’expressivitat del cant gregorià en la història de la música). 
 

 Com a concertista es prodiga tant a Catalunya com a la resta de l’Estat espanyol (La Rioja, València, 
Menorca, Canàries, Àlaba, Palència Extremadura i Andalusia), i a l’estranger Europa (Itàlia, França, Alemanya) i 
Rússia, on va ser distingit com «el millor organista d’Espanya per primera vegada a Moscou». L’any 2000 va ser 
invitat a inaugurar el cicle «Cabanilles 2000» a Algemesí (València), poble natal de Joan Baptista Cabanilles. 
 

 Compta amb un bon nombre de gravacions per a diversos segells discogràfics, així com per a l’emissora 
«Catalunya Música.» Amb la discogràfica «Edicions Albert Moraleda» va iniciar la col·lecció «Orgues Notables de 
Catalunya», el IV volum de la qual va ser realitzada a l’orgue del Monestir de Ripoll. A més del repertori organístic 
internacionalment reconegut, ha gravat obres de compositors de l’Escola Montserratina i contemporanis, com a 
«Primer enregistrament discogràfic mundial». 
 

 És autor d’estudis musicals diversos, publicats  l’Ajuntament de Ripoll i el Patronat del Monestir de Santa 
Maria de Ripoll i pel Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès. 



 
PROGRAMA 

D’Antonio de Cabezón a Johann Sebastian Bach 
 

 
Antonio de Cabezón (1510-1566) 
Diferencias sobre la Gallarda Milanesa 
Un gay bergier 
 
Francisco Correa de Arauxo (1584-1654) 
Canto llano de la Inmaculada Concepción 
Tres glosas sobre el Canto llano (LXVIII-LXIX) 
 
Sebastián Aguilera de Heredia (1561-1627) 
Tiento lleno por D La Sol Re de octavo tono 
 
Pablo Bruna (1611-1679) 
Tiento de medio registro de bajo 
Pange lingua 
 
Pablo Nasarre (1664-1730) 
Tocata de primer tono 
 
Joan Baptista Cabanilles (1644-1712)  -Ens els 310 anys de la seva mort- 
Tiento 89 Partido de mano derecha, de batalla de 8º tono* 
Tiento XXI ple. Sin passo 
 
P. Anselm Viola (1738-1798)** 
Sonata II 
 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
Fuga in g Moll BWV 578 
Preludi coral: Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 645 
Coral polifònic: Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 140 
Fuge in c Moll BWV 575 
 
 
 
*Subintel·lecta, Modest Moreno i Morera 
**Escola montserratina. 
 
 
 
 

A Mn. Josep Sala i Subirana, rector del Monestir de Santa Maia de Ripoll 
i de les parròquies del Ripollès, 

amb tot l’afecte i amistat 
que ja ve d’anys 

 
Modest Moreno i Morera 

 
 
 
 



Unes petites aportacions al programa del concert 
 
 L’auditori em permetrà que abans d’aquests comentaris al programa, apunti que, per bé que el piano és 
l’instrument de tecla avui admirat, l’orgue, sota el nom hydraulus, ja ve del segle III aC. Aquest concert només ofereix 
obres per a orgue dels segles XVI al XVIII. Els compositors que el configuren, del piano actual no en saberen res. 
Parlem, per tant, d’articulació pulsació i canvis en la registració. 
 
 «La ausencia en España y Portugal de la Fuga y la Suite, y del desarrollo, en cambio, del Tiento la Batalla y 
formas nacionales como la Jácara, la Españoleta, la Canción (...) afirman la independencia con que obró la escuela 
ibérica.» (Macario Santiago Kastner, dins Cabanilles i el Barroc valencià. Actes de les II Jornades Culturals, Algemesí, 6, 7 i 8 de 
novembre, 1996. Col·lecció Algadins, 9. Editorial Saó, València, 1999). 
 
 Antonio de Cabezón, nascut a Castrillo de Matajudíos i traspassat a Madrid, era cec des de ben petit. Fou 
organista de la Capella de música de l’emperadriu Isabel de Portugal i de la de l’emperador Carles I. Arran d’estar a la 
capella de música de l’emperador i de la de Felip II, conegué músics notables com Philippe Verdelot, Thomas 
Crecquillon, Clément Janequin i Josquin des Prés, entre d’altres. A partir de 1548 i fins el 1555, va viatjar a Nàpols, 
Milà, Països Baixos, Alemanya i, arran del casament de Felip II amb Maria Tudor, a Londres. De la seva producció en 
són dignes les Diferencias sobre la Gallarda Milanesa i Un gay bergier. Aquesta darrera està basada en la cançó de 
Thomas Crequillon. El poema, en la traducció del poeta i filòleg ripollès Ramon Alabau i Selva, declara: 
 

«Un pastor joiós suplicava a una pastora fent-li requesta del joc d’amor. Va, li diu ella, feu-vos enrere, trobo 
deshonest el vostre parlar, no penseu que jo faci una falla semblant, per això, deixeu de suplicar-me, ja que no teniu 
la llança que em cal.» 
 
 Francisco Correa de Arauxo va néixer a Sevilla i morí a Segòvia, on va ser enterrat. El Canto llano de la 
Inmaculada Concepción i les Tres glosas pertanyen a la seva ingent Facultad Orgánica. Mentre que en el Canto llano 
el “cantus” el porta la veu del tenor, en les glosas la fa el tiple. Correa, organista de la col·legiata del Divino Salvador 
de Sevilla i de les catedrals de Jaen i Segòvia, fou un compositor del Manierisme que revolucionà i amplià la teoria 
musical i la interpretació a l’orgue. El Canto llano de la Inmaculada Concepción està basat en l’obra homònima de 
Miguel Cid. Com bé es sap, el stylus phantasticus és la desclosa, per polimatía, de la composició lliure com 
encertadament el definí Athanasius Kircher. D’aquest estil en forma part Correa de Arauxo. 
 
 Sebastián Aguilera de Heredia nasqué i morí a Saragossa. El Tiento lleno por D La Sol Re de octavo tono 
és monotemàtic. Com passa en la literatura de Correa de Arauxo, les seves obres presenten ritmes binaris i ternaris 
alternativament. Aguilera, de qui solament es coneixen 18 obres per a orgue, fou organista de les catedrals d’Osca i 
Saragossa. 
 L’organista Pablo Bruna va néixer i va morir a Daroca. Se’l coneix com a «El Ciego de Daroca». Privat com 
estava de la vista, i per les seves execucions a l’orgue, meresqué el reconeixement i l’admiració de Felip IV. El 
programa presenta dues obres: el Tiento de medio registro de bajo i un vers sobre l’himne eucarístic Pange lingua. 
En el Tiento, d’un sol tema i, com indica el títol, la veu solista la porta la mà esquerra, alterna compàs binari i ternari 
que ofereix una preciosa hemiòlia. El Pange lingua està escrit sobre la melodia d’Urreda o to hispànic. L’obra de Bruna és 
sempre poètica. 
 
 Pablo Nasarre, cec de naixement, va néixer a Alagó i va morir a Saragossa. Fou deixeble de Pablo Bruna. 
Exercí d’organista al convent de San Francisco el Grande de Saragossa, on professà la Regla franciscana. Com 
organista i teòric de la música va ser acreditat per l’organista de la reial, José de Torres: organista científico en tantos 
acreditados efectos i per Diego Xaraba Bruna, també de la reial capella: vivo y perfecto retrato de la ciencia que tuvo su maestro 
el famoso Pablo Bruna. I és que a més d’organista i compositor, escriví el tractat Escuela música según la práctica moderna. La 
Tocata de primer tono alterna una secció en ritme binari, una en ternari i acaba amb una en binari. La peça, per la 
reiteració de motius, permet dialogar entre els teclats. 
 
 Joan Baptista Cabanilles, fill d’Algemesí i que morí a València d’on era organista de la catedral, i hi és 
enterrat, tanca la composició del tiento, -forma musical hispànic per antonomàsia- atès que aleshores de Felip V 
s’imposà, i amb força de penetració, l’estil italianitzant. Aquesta moda que a la Península ibèrica va dur Domenico 
Scarlatti, va causar que els músics posteriors escrivissin “intentos” i “sonates bipartides”. El tiento, i per ser 
considerat anacrònic, va caure en desús; trist per realitat. El Tiento de batalla de 8º tono, a més de ritme pírric, 
desenvolupa el tema la mà dreta, pas que desenvolupa fins al final de l’obra. El substantiu “batalla” vol dir tant com 
la repetició d’una nota. Pel títol del Tiento XXI ple. Sin passo, Cabanilles adverteix que no té tema -passo vol dir 
tema-. Aquesta obra és de les més desenvolupades, tècnicament, rítmica i polifònica, de la seva elaboració. Tot el 



Tiento, que també té un moment en batalla, és un conjunt d’aires dansats en ritmes ternaris i binaris. El bellíssim 
motiu inicial, sàviament modificat, li serví de conclusió. 
 
 Anselm Viola i Valentí va néixer a Torroella de Montgrí i morí al cenobi de Montserrat. La Sonata II, 
“bipartida”, respira l’elegància i la galanteria del Classicisme dins l’estil italianitzant. Mentre que a la Península, com 
suara s’ha assenyalat, aquesta forma la va dur Scarlatti, a Montserrat es conegué pel P. Josep-Antoni Martí, mestre 
que fou d’Anselm Viola quan era escolà de Montserrat. El P. Viola exercí a com Mestre de Capella i de l’Escolania en 
el mateix monestir. Compongué obres polifòniques, sonates per a tecla i el Concierto de Bajón obligado con Violines, Oboés 
y Trompas con su Basso, i per al mateix instrument escriví divuit exercicis. Aquesta obra, cabdal en opinió de músics 
d’aquest instrument, supera tècnicament el concert que Mozart escriví per a fagot. Entre els molts deixebles del P. 
Viola, ressalta el cèlebre guitarrista i compositor Ferran Sor i Muntades. 
 

 Johann Sebastian Bach va néixer a Eisenach i va morir a Leipzig. La seva literatura pe a orgue està dividida 
en dues categories: les que porten un “cantus firmus”, és el cas dels corals, i les que són de lliure invenció, com les 
fugues del programa. El preludi coral BWV 645 Wachet auf, ruft uns die Stimme és el primer dels Sechs Chorale de 
la sèrie Shübler. El BVW 140, polifònic, està extret de la cantata del mateix nom i del mateix Bach. La pràctica, dins 
la confessió cristiana luterana, era que l’organista tocava el preludi del coral i tot seguit era cantat pel poble fidel. El 
BWV 645 conté una àmplia simbologia, -com passa amb la gran majoria dels seus corals- i està fonamentat en el 
text de l’evangelista Mateu (5, 1-13), que narra les «deu noies que van sortir a rebre l'espòs. N'hi havia cinc que no 
tenien seny i cinc que eren assenyades.» D’ací que els organistes en diem “el coral de les verges”. Bach argumenta el 
seguici de les «noies» per una dansa binària, però amb dolçor d’una Sarabanda. En el compàs 49 «l’espòs» ha arribat i 
se’n duu les cinc «assenyades». Les que no continuen dansant fins al darrer so. L’Evangeli adverteix: «Vetlleu, doncs, 
perquè no sabeu ni el dia ni l'hora». Així com la Fuga en sol m. BWV 578 és alegroia i gentil. La Fuga en do m. 
BWV 575, que inicia amb una tercera Frígia descendent, presenta amb obsessió metabòlica preguntes que, en tota 
l’obra, no tenen resposta. A parer meu és la més enigmàtica i exigent, -per la disciplina que per entesa interiorment 
demana- de totes les que Bach escriví. Acaba amb la tercera picarda de manera severa, austera i sense cap 
magnificència. 

___________________________________________________ 
 
 

«Estem sempre en un camp molt delicat, de matís quasi imponderable; en l’apreciació del qual pot entrar-hi molt de 
subjectiu, ja que el fet musical no existeix en el pergamí o en el paper, sinó que existeix solament en l’execució. És 
per aquest perill de subjectivisme en la interpretació que l’estudi de les grafies i notacions originals es fa 
completament necessari a l’intèrpret que vol ser fidel a l’obra original i al seu gust estètic musical. [...] Tot treball, 
tota recerca que vulgui tenir una garantia de solidesa i de perdurabilitat, s’ha d’acomodar a unes exigències bàsiques 
d’objectivitat i de mètode rigorós; sense les quals l’investigador, conscientment o inconscient, té el perill de bastir un 
gran castell, molt atrevit i enginyós, si es vol, però que fatalment s’enderrocarà per manca d’un veritable fonament.» 
(Extret de la tesi del P. Sebastià M. Bardolet, abat emèrit de Montserrat, Valor i caràcter del Salicus a l’articulació 
sil·làbica. El P. Abat Bardolet va obtenir el Magisteri Superior en Cant gregorià i Musicologia al Pontifici Institut de 
Música Sagrada de Roma). 
 
 

«Una obra serà tant més ben interpretada com més s'ajustarà en la seva execució al seu contingut intern; fer ressaltar 
els temes principals, fer fluir els secundaris, donar força i joc als moments de fantasia, d'intimitat i de recolliment, 
d'expressió, de melodia i harmonia, allí on l'estructura de la peça ho demana. Una interpretació intel·ligent ha de 
portar el missatge de l'autor a través de la vida actual que li donen els executants; aquesta interpretació tindrà la 
gràcia de fer penetrar els oients en la intimitat de l'obra: els farà aprofundir.» (Respirar el segle, un perfil de Gregori 
Estrada. Joan Todó, Publicacions de l'Abadia de Montserrat 2017). 
 

Modest Moreno i Morera,  
Ripoll, 1 de maig de 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
Correcció dels textos: Eusebi Puigdemunt i Puig 
Il·lustracions: Fons de la portada: Breviarium de Musica del monjo Oliba, fol. 5r (Fons Ripoll, Arxiu de la Corona d’Aragó, n. 42) 
Eulàlia Pallarès retrat en aquarel·la de Modest Moreno i Morera, obsequi d’Albert Moraleda i Perxachs 


