Orgue
Festival Internacional

Montserrat
Abat Cassià M. Just, In Memoriam

Dissabte 16 de juliol de 2022, a les 21h
PROGRAMA

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Praeludium pro Organo pleno BWV 552,1

Eugène Gigout (1844-1925)
Air célèbre de la Pentecôte

Francesc Civil (1895-1990)
Díptico Montserratino
Virolai
Fantasía

Johann Sebastian Bach
Piéce d’Orgue á 5 BWV 572
Fuga in G BWV 577

2022

III edició de proximitat

16 juliol
21h

Organo Pleno:

J. S. Bach

Concert d’orgue
Roberto Fresco, orgue

Sigfried Karg-Elert (1877-1933)
Adagio

Johann Sebastian Bach
Fuga pro Organo pleno BWV 552,2

Roberto Fresco, orgue
Organista titular de la Catedral de l’Almudena
de Madrid i professor d’orgue al Centre Superior
d’Ensenyament Musical Katarina Gurska de Madrid.
Inicià la seva formació musical a Astorga, la seva
ciutat natal, y la continuà al Reial Conservatori Superior
de Música de Madrid. Entre 1994 i 1996 va estudiar a la
Hochschule für Musik de Viena amb Michael Radulescu,
a qui deu gran part del seu pensament musical, però
ha estat Montserrat Torrent qui ha exercit una gran
influència en la seva carrera musical, tant a nivell
interpretatiu com pedagògic, especialment en l’àmbit de
la música espanyola.
Com a concertista y com a professor ha exercit el seu
mestratge a Europa, EUA, Amèrica Llatina i Filipines.
Col·labora habitualment amb solistes i grups vocals
i instrumentals executant repertoris que comprenen
sis segles de música per a orgue. Ha realitzat treballs
discogràfics que inclouen tant música antiga com
del segle xx. I, també, ha sigut professor d’orgue i
clavicèmbal als conservatoris de Madrid, Salamanca i
Palencia.
Fundador i director de l’Academia de Órgano Fray Joseph
de Echevarría, que se celebra amb els orgues històrics
de Tierra de Campos (Palencia) i que té la finalitat de
promoure els orgues antics espanyols i tota la literatura
escrita sobre ells. Amb aquest mateix objectiu, ocupa
des de 2014 la càtedra d’orgue dels Cursos Universitaris
Internacionals de Música a Santiago de Compostela.
Més informació a: www.robertofresco.es

