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PRESENTACIÓ

La Setmana de música antiga de la Colònia de Sant Pere neix amb la voluntat d'oferir
al públic de l'illa de Mallorca una aproximació en viu a les músiques dels segles XVI,
XVII i XVIII amb instruments originals de l'època i criteris d'interpretació historicistes,
fidels a la manera d'interpretar en què aquestes obres foren concebudes.

Tot sovint, el repertori de la música clàssica es presenta al públic d'una manera
homogènia, sense tenir en compte les particularitats estilístiques, instrumentals i
d'escolta del moment i del lloc de composició. La interpretació amb criteris històrics,
amb una vocació d'arqueologia sonora, beu directament de les fonts originals amb
l'objectiu de proposar al públic una experiència d'escolta que s'acosti al màxim a
l'imaginari sonor de l'època. Ara com ara, la interpretació historicista, o històricament
informada, és una especialització dins l'àmbit de la música clàssica que abraça un
ampli ventall d'estils, des de la música medieval i renaixentista fins a les músiques del
segle XIX.

La VIII Setmana de Música Antiga de la Colònia de Sant Pere presenta una
programació  amb un ferm compromís de consolidació com a plataforma professional i
d'excel·lència internacional. Cal destacar l'enfocament cap a l'oportunitat de donar un
espai de visibilitat als músics illencs especialitzats en aquest repertori. Significa,
igualment, una ocasió extraordinària per a convidar solistes, conjunts i especialistes
destacats del panorama nacional i internacional per a treballar conjuntament amb
conjunts i solistes de l'illa.

D'altra banda, la Setmana és una ocasió idònia per a posar en valor el patrimoni
cultural, arquitectònic i paisatgístic de la Colònia de Sant Pere, ubicant els diversos
actes programats a distints espais emblemàtics de l'entorn i amb la complicitat activa del
veïnat de Sa Colònia.

La Setmana de Música Antiga es configura en tres àmbits d'actuació:

-Una programació intensiva de concerts a la Colònia de Sant Pere.

-Un programa educatiu (conferències i un curs de formació en polifonies tradicionals).

-Projeccions de cinema documental de temàtica musical.



A QUI VA DIRIGIT?

El públic objectiu de la Setmana de Música Antiga és ampli i transversal:

-El veïnat de Sa Colònia i Artà, i tots aquells que hi estiuegen
-El públic melòman i inquiet de l'illa de Mallorca
-Músics: tant aquells professionals especialitzats en la música antiga com amateurs i tots
aquells estudiants d'escoles municipals de música, conservatori o universitat que
desitgen conèixer la interpretació historicista. A aquest col·lectiu va adreçat
específicament el programa educatiu
-El turisme: la Setmana esdevé una proposta de qualitat i singular de turisme cultural
que realça el teixit cultural de l'illa.

ESPAIS DE LA SETMANA  

A Sa Colònia:
-Església parroquial (plaça de Sa Colònia s/n)
-Centre cultural (C. Sant Mateu, 16)
-Ses Minyones (C. Minyones s/n)
-Ermita de Betlem

QUI HO ORGANITZA?

La Setmana de Música Antiga està codirigida per Jordi Alomar, Rafel Caldentey i
Francesc Vicens.

La Setmana de Música Antiga és una iniciativa de l'Associació d'Amics de la Música de
Sa Colònia de Sant Pere. Aquesta entitat sense ànim de lucre es fundà l'any 1996 amb
l'objectiu de dinamitzar la vida musical del llogaret, començant per l'ambiciós projecte
d'impulsar la construcció de l'orgue de l'església, fita assolida l'any 2002 amb un
instrument de l'orguener Pere Reynés.

Des de la seva constitució fins el dia d'avui, l'Associació ha vetllat per incentivar una
activitat musical a Sa Colònia al llarg de tot l'any, establint sinergies amb els músics i
conjunts del municipi d'Artà, amb actes vinculats a les festes municipals de Sant Pere,
Sant Roc i Sant Antoni, amb un programa pedagògic (concerts didàctics i un taller de
veu per a infants d'educació infantil i primer cicle de primària) i amb la programació
d'actuacions de conjunts i solistes d'arreu del món. La màxima prioritat de l'Associació
és la dinamització comunitària del veïnat a través de tot allò relacionat amb la música,
vetllant sempre per oferir la màxima qualitat en les propostes des de la sostenibilitat,
viabilitat i capacitat operativa de l'entitat.



CALENDARI D'ACTUACIONS

VIII Setmana de Música Antiga de la Colònia de Sant Pere

Del 18 al 27 de juliol de 2019

Dijous 18, 21 h, Centre Cultural
Presentació de la Setmana i conferència:
Cantar a veus, una introducció
Jaume Ayats

Divendres 19, 21h, Centre Cultural
Introducció a La Gloria de los Santos 
Antoni Pons i Raul Anglulo

Divendres 19, 22 h, Plaça de l’església
Cinema documental a la fresca:
Veus i sons de la Mediterrània
Jaume Ayats i Joaquim Rabaseda, 2010

Dissabte 20, 11.00 - 18.00 h,  Club Nàutic
Jornada d’estudis:
Transmissió i edició musical a les Illes Balears

Dissabte 20, 21 h, Centre Cultural
Concert de polifonies tradicionals
Tornaveus*

Diumenge 21, 20 h, Església
Pere Rabassa: oratori La Gloria de los Santos (1715)
Ensemble de la Setmana de Música Antiga*
Luis Antonio González, direcció

Dilluns 22, 21 h, Ses Minyones
Vents d’estiu
Ensemble de vents de la Setmana de Música Antiga*
Eric Hoeprich, clarinet i direcció



Dimarts 23, 21 h, Centre Cultural
In Modo Antiquo Novo
Hopkinson Smith, llaüt*

Dimecres 24, 22 h, Plaça de l’església
Cinema documental a la fresca:
Bach en Madrid
José del Río, 2014

Dijous 25, 21 h, Església
A la cort de Frederic el Gran
Aïda Borràs, flauta, Miquel Bennàssar, orgue

Divendres 26, 22 h, Ermita de Betlem**
Seicento
Lina Tur, violí barroc, Luis Antonio González, clavicèmbal*

Dissabte 27, 11.30 h, Església
Missa en sufragi de Salvador Martí i, a continuació:

Concert d’orgue 
en memòria de Salvador Martí, Biscai
Joan Seguí Mercadal

Dissabte 27, 21 h, Església
Victoria i Bach. Motets
Cor Francesc Valls



PROGRAMACIÓ DETALLADA

L'edició de 2019 se centra en la relació entre transmissió i perdurabilitat de les fonts
musicals, així com entre transmissió i mutacions en les maneres d'encarar la
interpretació d'aquestes fonts des de diferents generacions d'intèrprets.
Cal destacar el focus específic en recuperació patrimonial de repertori vocal, fent
especial esment en l'oratori La Gloria de los Santos, de Pere Rebassa, així com en la
música vocal de Tomás Luis de Victoria.

Dijous 18, 21 h, Centre Cultural
Presentació de la Setmana
amb la presència d’organitzadors, autoritats i col·laboradors

Seguidament, 
Conferència
Cantar a veus, una introducció

Jaume Ayats, investigador, etnomusicòleg i director del Museu de la Música de
Barcelona. Premi Nacional de Cultura Popular de la Generalitat de Catalunya. Una
introducció a la pràctica polifònica vocal tradicional de la mà d’un dels seus principals
especialistes.

Acte gratuït

Divendres 19, 21h, Centre Cultural 
Introducció a l’oratori
La Gloria de los Santos, de Pere Rabassa
A càrrec d’Antoni Pons i Raúl Anglulo

Els musicòlegs i editors d’Ars Hispana presenten la tasca patrimonial i editorial feta amb
el primer oratori interpretat a les Balears el 1717, a la Congregació de l’Oratori de
Sant Felip Neri, que podrà sentir-se tres-cents anys després de la seva estrena gràcies a
la Setmana de Música Antiga.

Acte gratuït.

Divendres 19, 22 h, Plaça de l’església
Cinema documental a la fresca:
Veus i sons de la Mediterrània
Jaume Ayats i Joaquim Rabaseda, 2010

Primera projecció del cicle de cinema documental musical a la fresca. Aquest
documental forma part de la col·lecció Ciutats Sonores de Linguamón -- Casa de les



Llengües. La col·lecció ha recollit durant dos anys imatges i sons de mercats,
esdeveniments esportius, oficis de la mediterrània, misses i cants religiosos, entre
d'altres. El documental permet copsar la diversitat de les veus de la Mediterrània
mentre visitem Tunis, El Caire, Marsella, Godella i Formentera.

Projecció gratuïta i per a tots els públics.

Dissabte 20, 11.00 - 18.00 h,  Club Nàutic
Jornada professional i d’estudis:

Transmissió i edició musical a les Illes Balears
Tercera edició de la jornada dedicada a diversos aspectes de la música antiga i al seu
circuit professional. Enguany centrem els debats en dos eixos: la transmissió oral i
l’àmbit editorial.

Obre les ponències: 
Dr.. Peter Hanser-Strecker, director de l’editorial Schott Music

Més inofrmació i inscripcions: amicsdelamusica.colonia@gmail.com

Jornada oberta i gratuïta.

Dissabte 20, 21 h, Centre Cultural
Concert de polifonies tradicionals
Tornaveus
El conjunt català Tornaveus es dedica a explorar la tradició de “cantar a veus” —cant
polifònic de transmissió oral a cappella— que ha perviscut a diferents indrets de parla
catalana.
Veus: Jaume Ayats, Ester Garcia, Heura Gayà, Iris Gayete, Joana Gomila

Diumenge 21, 20 h, Església
Pere Rabassa: oratori La Gloria de los Santos (1715)
Ensemble de la Setmana de Música Antiga
Luis Antonio González, clavicèmbal, orgue i direcció

El compositor Pere Rabassa (1683-1767), mestre de capella de les catedrals de Vic,
València i Sevilla i deixeble de Francesc Valls, és l’autor d’aquest oratori rescatat dels
arxius de l’església de Sant Felip Neri de Palma. Tenim constància que aquest fou el
primer oratori interpretat a les Balears. Amb voluntat de recuperar el millor patrimoni



musical hispà, aquesta producció és un projecte de la Xarxa de Música Antiga de les
Illes Balears en coproducció amb el Festival de Música Antiga de Palma.
Olalla Alemán i Irene Mas, sopranos
Jorge García, contratenor
José Pizarro, tenor
Pablo Acosta, baix
Marc Alomar, violoncel
Ferran Pisà, tiorba
Pere Caselles, baixó

Dilluns 22, 21 h, Ses Minyones
Vents d’estiu
Ensemble de vents de la Setmana de Música Antiga*
Eric Hoeprich, clarinet històric i direcció

Música de W. A. Mozart, J. C. Bach i C. Ph. E. Bach

El clarinetista Eric Hoeprich, referent internacional del clarinet històric, encapçala un
conjunt de músics que proposen un recorregut per músiques entre l’estil galant dels fills
de J. S. Bach i el classicisme de W. A. Mozart en les corts europees immediatament
anteriors a l’esclat de la Revolució Francesa.

Eric Hoeprich, Rafel Caldentey, clarinets
Taylor Townsend, Carlos González, trompes
Pere Caselles, Josep Tatay, fagots

Dimarts 23, 21 h, Centre Cultural
In Modo Antiquo Novo

Música de J. Dowland, A. Holborne, J. Johnson i M. Ponce

Hopkinson Smith és reconegut internacionalment com el descobridor del llaüt
renaixentista i dels instruments antics de corda polsada. Tota una llegenda de la música
antiga, proposa un programa que abraça quatre segles de música per a llaüt.

Hopkinson Smith, llaüt



Dimecres 24, 22 h, Plaça de l’església
Cinema documental a la fresca:
Bach en Madrid
José del Río, 2014

Al llarg de vuit anys, La Capilla Real de Madrid, Hippocampus i una vintena de grups
de música antiga van interpretar a Madrid la integral de cantates i música sacra de J.
S. Bach. Un documental que registra aquest projecte insòlit fruit d’una feina incansable.
Documental guardonat amb el Royal Reel Award Canada International Film Festival i en
la selecció oficial del New York City Indie Film Festival 2014.

Dijous 25, 21 h, Església
A la cort de Frederic el Gran
Música de J. Quantz, C. P. E. Bach, J. F. Agricola 

Frederic el Gran, rei de Prússia, fou un regent cèlebre per introduir reformes il·lustrades
que comportaren una expansió inaudita. Fascinat per la cultura francesa i protector
d’intel·lectuals, artistes i compositors, fou un excel·lent intèrpret de flauta, arribant a
escriure obres per aquest instrument. Aquest concert vol ser una recreació d’una
vetllada musical a la cort prussiana.

Aïda Borràs, flauta, Miquel Bennàssar, orgue

Concert gratuït

Divendres 26, 22 h, Ermita de Betlem
Seicento

Lina Tur és una de les violinistes més interessants de la seva generació. La seva
versatilitat li permet tocar un repertori que abraça del barroc a la música
contemporània. El clavecinista Luis Antonio González és especialista en la interpretació
de repertori hispànic i és director i fundador del conjunt Los Músicos de Su Alteza. Sota
el títol Seicento, els dos músics ens ofereixen un recorregut per les músiques del segle
XVII en el marc incomparable de l’Ermita de Betlem.

Lina Tur, violí barroc, Luis Antonio González, clavicèmbal



Dissabte 27, 11.30 h, Església
Missa en sufragi de Salvador Martí, Biscai

i, a continuació, a les 12 h,

Concert d’orgue 
Música de Bach i Buxtehude

Fa poc ens va deixar Salvador Martí, fundador d’Amics de la Música de la Colònia de
Sant Pere i principal impulsor de la construcció de l’orgue de la parròquia. En memòria
seva dediquem un concert d’orgue a l’entorn de Johann Sebastian Bach de la mà del
jove organista menorquí Joan Seguí, guanyador del Premi El Primer Palau l’any 2018.

Joan Seguí Mercadal, orgue

Concert gratuït

Dissabte 27, 21 h, Església
Victoria i Bach. Motets

Tomás Luís de Victoria i Johann Sebastian Bach, representen dos mons i dues èpoques
diferents: renaixement i barroc, contrareforma i protestantisme, però alhora, tenen en
comú un factor essencial: la fusió perfecta entre l’expressió musical i el significat del
text. Unir aquests dos llenguatges en un sol concert ens permet copsar dues maneres
d’entendre l’art, de la mà d’un dels cors de cambra professionals amb més projecció
del país. Des de 2003 és el cor de les misses conventuals de la Catedral de Barcelona,
interpretant polifonia religiosa de tots els temps, recuperant obres inèdites dels arxius
capitulars i promovent la creació de nou repertori coral. Ha enregistrat diversos discs,
destacant “El cant de la Sibil·la a la Catedral de Barcelona”, Premi Enderrock 2015 de
la crítica.

Cor Francesc Valls
Pere Lluís Biosca, director

- - - - - - - - 

Taller de polifonies tradicionals de tramsissió oral
Del 18 al 20 de juliol, s'impartirà com a part de la Setmana de Música Antiga un taller
adreçat a conèixer la pràctica de cantar a veus a càrrec de Jaume Ayats.



CRÈDITS 

La VIII Setmana de Música Antiga està organitzada i produïda per 

Amics de la Música de sa Colònia de Sant Pere

La producció compta amb el suport institucional de

Ajuntament d'Artà
Consell Insular de Mallorca -Departament de Cultura, Patrimoni i Esports
Consell Insular de Mallorca – Direcció Insular de Promoció Sociocultural

Institut d'Estudis Baleàrics – Govern de les Illes Balears

Amb la col·laboració de

Fundació Minyones, Parròquia de la Colònia de Sant Pere, Centre Cultural de Sa
Colònia, Fundació Mallorca literària, Fundació minyones, Parròquia de Sant Pere, 
Bisbat de Mallorca, Centre cultural de la Colònia de Sant Pere, CESAG

Amb el patrocini especial de

Fundació Baleària, Club Nàutic de la Colònia de Sant Pere, Licors Moyà, Bodegues
Miquel Oliver, Gabinete de Juan y Moreno , Immobiliària Sant Pere, Es Blau des Nord

Amb l'ajut de:

Autocares Levante, El Salón de mi casa, Farmàcia Pérez Pascual, Floristeria Xisca, Forn 
Pedro Garau, Gestambiental, Petit Rocamar, Pizzeria el Pescador, Restaurant del 
Nàutic, Restaurant Playa, Supermercat ca n’Estaca



INFORMACIONS PRÀCTIQUES  

Preu de les entrades:

Entrada normal: 15 € / Entrada reduïda: 10 €
Descompte aplicat a: Socis d’Amics de la Música de la Colònia de Sant Pere, del Centre
Cultural (dies 20 i 23), menors de 18 anys, estudiants acreditats del Conservatori
Professional de Música i Dansa de Palma, del Conservatori Superior de Música de les
Iles Balears i estudiants acreditats de la UIB.

-Entrada gratuïta: menors de 12 anys.

Dia 26: concert amb aforament molt limitat i sortida amb autobús. Imprescindible 
reserva prèvia. Suplement autobús: 5€

Venda d’entrades a partir de 45 minuts abans de cada concert.

Disposem d'acreditacions i invitacions per a premsa.
Preguem que les sol·liciteu amb antelació per correu
electrònic a

amicsdelamusica.colonia@gmail.com

Disposem d'imatges digitals dels diferents artistes participants a la Setmana
per a ús de premsa al següent enllaç:

http://tiny.cc/sj2p9y

FACEBOOK: Amics de la Música de Sa Colònia de Sant Pere
Web: https://amicsdelamusicacolonia.org/

CONTACTES

Organització:

Rafel Caldentey (codirector de la Setmana): 660053612
Jordi Alomar (codirector de la Setmana, producció): 696872855
Francesc Vicens (codirector de la Setmana, President de l'Associació): 651013405

mailto:amicsdelamusica.colonia@gmail.com

