
 

 

 

 



 

 

 

L’excel·lent orgue del Palau de la Música Catalana tindrà oportunitat de lluir 

l’esplendidesa de les seves prestacions a través de dos programes de continguts 

molt idonis a les seves característiques. En seran intèrprets, per una part un 

representant distingit de les noves generacions d’organistes catalans, David Malet, 

i per l’altra una destacada intèrpret alemanya, Elke Völker. 

En el primer concert destaca sobretot l’obra que el clou,  la Pasacaglia de Do 

menor de J. S. Bach, un dels grans monuments de l’obra organística del 

compositor. Una altra composició d’aquest mateix gran músic serà la que clourà el 

concert, enmig del qual destaca així mateix l’estrena  de Josep Soler, Coral núm. 

10, “... les llavors del temps”. Arvo Pärt, compositor estonià contemporani, serà 

servit per una obra d’un acusat caràcter místic que precedeix una composició d’un 

altre gran referent de la música universal, Felix Mendelssohn. 

El segon concert serveix de manera encara més ideal les característiques de 

l’orgue del Palau –com és sabut, es tracta d’un orgue romàntic–, ja que gairebé tot 

sencer serà ocupat per obres d’aquest mateix període, amb noms tan destacats 

com Wagner, o l’esmentat Mendelssohn, en bona part també Rheinberger i 

finalment S. Karg-Elert, un dels compositors i virtuosos de l’orgue més rellevants a 

cavall dels segles XIX i XX. 

 
 
 
 
 
Organitza i patrocina: 
 

                 



 

 

Concert 1 
Divendres, 28 de març de 2008, 19 h 
 
 

DAVID MALET, orgue 
 
 

 
  
 
 

J. S. Bach: Peça d’orgue en Sol major, BWV 572              
A. Pärt: Annum per annum                                     
F. Mendelssohn: Sonata VI op. 65 en Re menor sobre el 
coral "Vater unser im Himmelreich"                                 
J. Soler: Coral núm. 10, "... les llavors del temps” (Estrena 2007)  
J. S. Bach: Passacaglia en Do menor, BWV 582                 

 

                                            Amb el patrocini de: 



 

 

Concert 2 
Divendres, 25 d’abril de 2008, 19 h 
Preu de l’entrada: 1 € 

 
ELKE VÖLKER, orgue 

 

 
   

R. Wagner: Música festiva d'Els Mestres Cantaires (entrada) 
(transcripció de S. Karg-Eler)                               
S. Karg-Elert: Prologus tragicus, op. 86 núm. 1 (de "Deu peces 
característiques”)                                      
W. A. Mozart: Fantasia en Fa menor, K. 608 (per a orgue mecànic)                                                    
J. G. Rheinberger: Romanze (segon moviment de la "Sonata per  
a orgue en Si bemoll menor”)                             
F. Mendelssohn: Sonata per  a orgue en La major, op. 65/3, "Auf 
tiefer Not schrei ich zu Dir" (Des de la més fonda necessitat crido 
cap a Tu)                                   
S. Karg-Elert:  Passacaglia (55 variacions) i Fuga sobre  B-A-C-
H, op. 150 (1931)                               
 
                                                                  Amb la col·laboració de: 

 

     


