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Organistrum Ensemble

Organistrum és una agrupació formada a l’any 2003 amb la 
motivació d’interpretar l’extens i variat repertori medieval 
de la Península Ibèrica. Alguns dels seus programes habituals 
han estat les Cantigas de Santa Maria, el Llibre Vermell 
de Montserrat, Música de peregrinatge medieval, Chorea 
Ordenationis (programa al voltant de l’evolució de la dansa), i 
una sèrie de programes didàctics presentats al llarg i ample de 
Catalunya. 
El seu treball més recent ha estat l’enregistrament del disc 
Orchésographie en el qual es recullen les danses contingudes al 
tractat francès de Thoinot Arbeau publicat en 1598.
D’altra banda col·labora habitualment amb agrupacions vocals 
i teatrals i, de cara al proper any, començarà a treballar amb 
ballarins de dansa antiga.
La formació actual combina músics especialitzats en música 
antiga amb músics formats a la pràctica i interpretació de 
repertori tradicional amb l’objectiu d’oferir una Una visió més 
rica de la interpretació d’aquest vast repertori.

Guillem Fornés ·  flautes, sac de gemecs, tarota, arpa gòtica i xirimía
Bernardí Martorell  · flautes de bec

Xurxo Romaní · zanfona i cítola
Soledad Sánchez · flautes de bec i veu

Burkhardt Damman · violone
Xosé Maria Sancho · percussions

Amb la col·laboració especial de Isabel Vila (soprano) (*)

Pueri Hebraeroum
Antífona Gregoriana en modo I

Branle de l’Official
 incl. a Orchèsographie. Thoinot Arbeau (1598)

Coventry Carol
Tradcicional anglesa, s. xvi
Basse Danse Jouyssance

incl. a Orchèsographie
Cant de la Sibil·la Mallorquina (*)

Mallorca, s. xv

La volte
incl. a Orchèsographie

Gallarda Baisons nous belle
incl. a Orchèsographie

Schäfertantz
Michael Praetorius, s. xvi

Amb col·laboració de Capella de Música Santa María del Pi...

Pavana
incl. a Orchèsographie

Tourdion
Pierre Attaignant, s. xvi

Capella de Música de Santa Maria del Pi

La Capella de Música de Santa Maria del Pi és una reinstauració 
de l’antiga capella de música parroquial, d’activitat documentada 
entre 1632 i 1936. 
Programes d’aquests darrers anys com Ecce Virgo Concipiet, In 
festo Corporis Christi, Missa in festo Sancti Ignatii Confessoris, Plena 
sou de gràcia, Rosarium Beatae Mariae Virginis o Missa Pro Defunctis 
de Tomas Luis de Victoria són l’intent de coherència d’un grup 
que és conscient d’oferir en audició un repertori inicialment 
escrit per ser interpretat en un context de sensibilitat cristiana, 
i en èpoques en què els referents culturals majoritaris, per 
escassa difusió de la competència lectora, eren auditius. Un dels 
seus més recents projectes ha estat l’enregistrament de Nadal 
al Pi; un recull de cançons tradicionals i d’autors de temàtica 
nadalenca.
Entre les seves actuacions cal destacar l’actuació en el cicle 
Sindelfinger Orgelreihe 2011 a Sindelfingen (Alemanya) i la 
pròxima presentació a Cannes al concert de cap d’any 2013. 

sopranos 
Mireia López Fernández · Soledad Sánchez Bueno 

contralts
Laia López Bea · Natàlia Ramírez Alcón · Sara Florit Florit

tenors
Josep Martí i Montoliu · Joan R.Sabaté Ballesteros · Alfredo Llanos Reyna

baixos
Sergi López Bea · Joan B.Planas i Sanjuan

Josep Martí i Montoliu, Mestre de Capella

El rústec villancet
(Poema de Josep Carner, 1884-1970) Lluís M. Millet, 1906-1990

Entre flors
(Poema de Mn. Jacint Verdaguer, 1845-1902) Antoni Nicolau, 1858-

1933
Nadal

(Poema de Joan Salvat-Papasseit, 1894-1924) Manuel Oltra, n. 1922
Quan ve Nadal

(Poema de J. Ma. de Sagarra, 1893-1960) Francesc Poquet, n. 1978
Nadalenques tradicionals 

Bella companyia
(Trad. catalana) Ernest Cervera, 1896-1972

El petit vailet
(Trad. catalana) Manuel Oltra, n. 1922

Nit de Vetlla
(Trad. catalana) Ernest Cervera, 1896-1972

En Belén tocan a fuego
(Trad. lleonesa) Ernest Cervera, 1896-1972

Fum, fum, fum
(Trad. catalana) Alice Parker, n. 1925 i Robert Shaw, 1916-1999

El dimoni escuat
(Trad. catalana) Josep Vila, n. 1966

Nadal
(Trad. menorquina) Baltasar Bibiloni, n. 1936

El Noi de la Mare
(Trad. catalana) Ernest Cervera, 1896-1972

Santa Nit
(Traducció catalana: Joan Maragall) Franz-Xaver Grüber, 1787-1873


