
Organistes 
d'Església

 

XXX Curset de Formació
Instrumental i Litúrgica

Alumnes oficials:
Matrícula (175€) + pensió completa en habitació 
individual (275€)
Total: 450€ (Amics de Montserrat 425€)

Alumnes oients:
En funció de les places disponibles: 350€

Cal ingressar l'import abans del dia 31 de juliol 
al compte de "LA CAIXA":
ES45 2100 0215 3902 0003 5735

Concepte: XXX Curs per a Organistes 
d'Església. Cal indicar el nom de la persona que 
fa l'ingrés.

Les peticions d'inscripció seran confirmades 
per telèfon o bé per correu electrónic. Es tindrà 
en compte l'ordre d'inscripció. 
Procureu obtenir un ajut de la Parròquia.

En cas d’anul·lació de la inscripció, 
l’organització del curset es reserva el dret a 
retornar l’import íntegre de la inscripció.
Places limitades.

Per a més informació:  M. Dolors Casanovas, 
tel. 626 924 414

IMPORT I FORMA DE PAGAMENT

Ramon Oranias, monjo de Montserrat.
Tel.: 93 877 77 66

COORDINACIÓ

M. Dolors Casanovas
Tel. mòbil: 626 924 414
a/e: mdcasanovas51@gmail.com

GESTIÓ

www.organistesesglesia .net

Recepció: dilluns dia 22, de 9 a 10 del matí.
Cloenda: dissabte dia 27, després de dinar.

DURADA DEL CURSET

Monestir de Montserrat
del 22 al 27 d'agost de 2022

A tots els qui exerceixen d'organista
en una comunitat parroquial o
religiosa.
A tots aquells organistes o estudiants
d'orgue que volen aprofundir el seu
repertori.
A tots els qui, amb un o altre
instrument, presten un servei musical
a la litúrgia.

A QUI S'ADREÇA?

Concert d'obertura: Pau Riuró, organista 
assistent de la catedral de Girona i 
president de l'Associació Catalana de 
l'Orgue (ACO). Dilluns 21, a les 19,30h.

Conferències: Les campanes de 
Montserrat i la seva funció, a càrrec de 
Ramon Oranias | Tocs tradicionals de 
campanes. Estat de la qüestió i propostes, 
a càrrec de Daniel Vilarrúbias.

El curset també inclou altres activitats 
musicals i litúrgiques.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Nivell bàsic recomanat

Cicle inicial de Grau mitjà o bé Grau 
elemental o l'equivalent.

Treball

En grups reduïts, d'acord amb el nivell 
dels alumnes.

Matèries

Cant gregorià | Teologia sagramental | 
Teoria, pràctica i anàlisi de 
l'acompanyament tonal i modal | Tècnica 
organística | Repertori litúrgic a partir de 
les obres de cada alumne voldrà treballar

Cal presentar un currículum musical on hi 
constin les obres que l'alumne voldrà 
treballar.

Professors

Joan Mª Mayol, monjo de Montserrat i 
teòleg | Teologia sagramental

Lluís Mª Miralvés, monjo de Montserrat i 
director del cor monàstic | Cant Gregorià

Ramon Oranias, monjo de Montserrat i 
organista | Acompanyament i repertori

Pau Riuró, , organista assistent de la 
catedral de Girona | Tècnica, 
acompanyament i repertori

Lorién Santana, organista i mestre de 
capella de la Basílica de la Concepció de 
Barcelona | Tècnica, acompanyament i 
repertori

Pierre Vidal, organista de la catedral de 
Perpinyà | Acompanyament i repertori

TEMARI: L'orgue com a instrument
d'acompanyament i de repertori
litúrgic


