
de l'APSMP Cicle
de conferències-concert

"Pau Llinàs, mestre de capella del Pi
durant el setge de 1714”

Conferència

Concert

Divendres 31 de març
a les 20,00h.

Conferència a càrrec del musicòleg CARLES BADAL

Interpretació musical a càrrec del COR DE CAMBRA-3.14

SANTI MIRÓN, viola da gamba

LLUÍS SOLÉ, clavecí
Direcció: ALEIX OLIVERAS

Arxiu Parroquial de Santa Maria del Pi

Basílica de Santa Maria del Pi
Plaça del Pi, 7
Metro: Línia 3, Liceu Taquilla Inversa

PAPERSPAPERS
de MÚSICAde MÚSICA

"Missa a 6 a dos Coros""Missa a 6 a dos Coros"
Pau Llinàs (1685?-1749)Pau Llinàs (1685?-1749)

"La música en el traspàs de Sant Josep Oriol"Conferència

Concert

Divendres 21 d'abril
a les 20,00h.

Conferència a càrrec del musicòleg JOSEP DOLCET

Interpretació musical a càrrec de la
CAPELLA DE MÚSICA DE SANTA MARIA DEL PI

Direcció: JOSEP MARTÍ

"Lletania de la Mare de Déu""Lletania de la Mare de Déu"
Tomàs Milans i GodayolTomàs Milans i Godayol (1672-1742)

"Stabat Mater a 4""Stabat Mater a 4"
Felip OlivellesFelip Olivelles (1650?-1702)



"Tonos i cantates barroques de l'Arxiu del Pi"Conferència

Concert

Divendres 26 de maig
a les 20,00h.

Conferència a càrrec del musicòleg JOSEP DOLCET

Interpretació musical a càrrec de:

Direcció: JOAN CABÓ

Basílica de Santa Maria del Pi
Plaça del Pi, 7
Metro: Línia 3, Liceu Taquilla Inversa

"El Ball de l'Àliga i altres músiques de ministrers"Conferència

Concert

Divendres 2 de juny
a les 20,00h.

Conferència a càrrec de l'historiador i músic 
DANIEL VILARRUBIAS

Interpretació musical a càrrec dels
MENESTRILS DE SANTA MARIA DEL PI

"Versos pels viàtics de Santa Maria del Pi"

"Ball per ballar l'Àliga"

Cantata per a soprano i violins, anònim ca. 1756

"Surge, surge"

Tono a solo al Santísimo, per a soprano i violins, anònim ca. 1756

"Debaxo de este velo"

ELISABET ERRA i CARME GUINART, sopranos
Grup LES INDES GALANTES

Versos per a xeremies, anònim s. XVII

Anònim s. XVI-XVII

La intenció primera de realitzar aquests concerts és la de donar a coneixer la música històrica de Catalunya, de la 
que l'APSMP en te un fons important. En cap cas hi ha afainy de lucre. Volem que tothom pugui gaudir d'aquest 
patrimoni sonor tant particular i tant nostre que, d'altre manera, restaria oblidat. Per aquesta raó i donat 
l'important esforç que realitzem els interprets i l'arxiu per donar a coneixer aquest patrimoni, sigueu generosos. 
Gaudiu d'aquesta música històrica que lluny de ser mediocre és molt particular, original i diferent del que estem 
acostumats a sentir. Moltíssimes gràcies 


